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Miks otsustasime luua 
noortefondi aastal 2010?

• Noorte lahkumine maapiirkonnast, 
nõrk side kogukonnaga;

• LEADER-meede on liiga keeruline 
noortele taotlemiseks;

• Innovatiivsete toodete ja teenuste 
nappus kuigi Tartu linn koos 
ülikoolidega on meie piirkonna 
keskel. 



Noortefond täna

8 aastat kogemust rakendamisel, 
alates sellest aastast LEADER 
umbrella-projekt.

Rohkem kui 100 noorte isiklikku 
arengut/ettevõtlikkust arendavat 
ideed on saanud toetust.



Rahaline toetus

2019 – 2020 

the total sum of 

the fund is 

25 500 euros



Miks noortefond on olnud 
edukas?

Fond töötab põhimõttel noortelt 
noortele – Tartumaa Noortekogu 
koordineerib fondi;

Väikeprojektid ja vähendatud 
bürokraatia – lihtsustatud taotlemise 
skeem;

Alates 12 aasta vanusest võimalik 
taotleda;

Noorte oma initsiatiivi toetamine;

Suurema sidususe loomine piirkonnaga;

Jätkusuutlikkus ja kaasamine.  



Peamine järeldus

Ei ole olemas ühte nö “suurt lasku”, 
mis muudaks kõike kohalikus 
arengus.

Muutus ja innovatsioon sõltuvad 
paljudest väikestest tegudest.





Noortefondi katusprojekti eesmärgid

• luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete 
noorte arenguks, kes oskavad julgelt ja 
targalt luua piirkonnas nutikat ja 
spetsialiseerunud ettevõtlust ning 
aitavad seeläbi kaasa elujõulise 
kogukonna säilimisele ning parema 
elukeskkonna kujunemisele. 

• tõsta piirkonna võimekust läbi noorte ja 
noortega tegelevate organisatsioonide 
võrgustike loomise ja arendamise. 



Projekti oodatavad tulemused

Ideekonkursi kaudu viivad noored kahe aasta jooksul 
(2018, 2019) ellu vähemalt 25 noorte  
ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi arendavat 
sündmust, kus mõlemal aastal osaleb vähemalt 
300 noort. 

Selle tulemusena kasvab aktiivsete ja ettevõtlike 
noorte arv, kes oskavad julgelt ja targalt luua 
piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud 
ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise 
kogukonna säilimisele ning parema 
elukeskkonna kujunemisele. Samuti tugevneb 
oluliselt nii noorte kui ka noortega tegelevate 
ühenduste koostöövõrgustik.



Visiooni loomine

Milliseid võimalusi tahad Sina kohata 
tuleviku Tartumaal?

3-5 märksõna kleepsule



Visiooni loomine

Milline oleks kõige ägedam tuleviku 
Tartumaa aastal 2035?

Milliseid võimalusi pakub?

Milline on meid ümbritsev keskkond, 
inimesed, ettevõtted jms?

Milline on noorte roll?



Visiooni loomine

Palun valige välja 3-5 kõige olulisemat 
mõtet ja kirjutage iga visiooni 
komponent eraldi post-it paberile.



TEGEVUSKAVA loomine

Mida saame ise ära teha selleks, et 
tulevikuvisioonini jõuda?



TINGIMUSTE loomine

1. Taotlemistingimused ja protsess;

2. Teavitamine ja koolitustegevus;

3. Hindamiskriteeriumid ja 
hindamiskomisjon



Thank you!


