Kinnitatud projektid 2009

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud projektitaotlused
31.12.09
Taotleja
Projekt
Meede 1 Valged laigud

MTÜ Valgamaa
Partnerluskogu

Projekti eesmärk

KOV

Julgustada ja toetada vähese
koostöökogemusega kogukondi
Valged laigud – ühistuteta aktiivsemalt ise üheskoos võtma initsiatiivi,
korterelamute koolitus ja et muuta oma kodukoht selliseks, et seal
nõustamine
oleks hea elada.
Valgamaa

Läbi esimese positiivse projektikogemuse
Valged laigud –
julgustada kogukondi ka edaspidi ühiselt
korterelamute
algatama uusi projekte, mille läbi nad
MTÜ Valgamaa
väikeprojektide
saavad oma kortermaja elukeskkonda
Partnerluskogu
rakendamine
kaunimaks ja paremaks muuta
Valgamaa
Meede 2 – Väärt elukeskkond – kogukonna algatused elukeskkonna parandamiseks

EELK Hargla
Kogudus

FIE
Helme
Vallavalitsus

Hargla kandi elukeskkonna parandamine,
Elukeskkonna
kohaliku eripära ja atraktiivsuse paremini
parendamine Hargla külas esiletoomine ja paikkonna väärtustamine. Taheva
Vidrike küla vaatetorni
rajamine
Helme kultuuri- ja
ajalooobjektide
väärtustamine

Toetussumma

Tegevused/investeeringud

Kogukonna kaasamise ning korteriühistu majandamise koolitus
133 837 ning nõustamine
Muruniiduk, murureha, kerge hari; aiakäru, reha vars, murureha
labidas, muruniiduk; murutraktor; muruniiduk, murutrimmer,
veepump, hekilõikur; redel; sülearvuti, printer-skännerkoopiamasin; korvpallikonstruktsioon, pargipink, batuut, liivakast
kaanega; muruniiduk; akutrell, veepump; muruniiduk,
rohulõikur; tsinkämbrid ja kühvlid; murutrimmer; muruniiduk,
käru, labidas,kirves, rehad, tross, nurgasaag; murutrimmer;
hekilõikaja; murureha, muruniiduk, aiakiid, palissaad,
lumelabidad, aiavaas; murutrimmer kaitse-klapid, murureha,
rohulõikur, lipuvarras, lumelabidas,ehitusredel; prügikastid,
harjad, redelid; sügisese heakorrapäevade korraldamine
127 018 tsirgumäe ja õru kogukonnas

Kiriku välisfassaadi valgustuse elektriprojekt; kalmistu
piirdemüüri restaureerimistööd(lubjapasta ja töötasu); objekti
148 650 tähistamine; murutraktor ja murutrimmer

Projekti käigus rajatav vaatetorn loob
uudse võimaluse piirkonnaga tutvumiseks
nii turistidele kui ka kohalikele elanikele.
Otepää

145 000 Vaatetorni ehitus

Piirkonna kultuuri- ja ajalooobjektide
tähistamine ja infomaterjalide koostamine

9+1 infotahvli valmistamine, 3000 infovoldiku ja 2000 brošüüri
111 853 valmistamine; Infotahvlite paigaldus

Helme
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Korteriühistu
Ehitaja 5

KÜ Ehitaja 5 parkimisala
ning puhke- ja laste
mänguala
rekonstrueerimine

MTÜ Hummuli
Noortekeskus

Hummuli valla rahva vabaaja sisustamise
võimaluste laiendamine, noorte
omaalgatuse toetamine ja ürituste
Vabaaja tegevusteks
korraldamise kvaliteedi ja oskuste
vajaliku tehnika soetamine suurendamine

MTÜ Kodukant
Sangaste

Suveetenduse lavastamine
Eesti Rukkipäeva raames
Ridaelamu katusekatte
MTÜ Korteriühistu vahetuse põhiprojekti
„Populus“
koostamine

KÜ Ehitaja 5 territooriumil muutub ühistu
maja ümbrus planeeritumaks, ilusamaks,
atraktiivsemaks ja elanikele ohutumaks
elukeskkonnaks.

Sangaste vallas uue traditsiooni
algatamine ja piirkonna atraktiivsuse
suurendamine
Eelduse loomine kortermaja katusekatte
vahetuseks ja seeläbi piirkonna
atraktiivsuse suurendamine

Tõrva

Hummuli

Sangaste

Palupera

MTÜ Leigo
Kontserdid

Leigo Järvemuusika
piirkonna
maastikuhoolduse
arendamine

MTÜ Lüllemäe
Rahvaõpistu

Vaba aja veetmise
võimaluste
atraktiivsemaks muutmine
– kõlakoja ehitamine
Väliürituste võimaluste laiendamine

MTÜ P-RÜHM

Palupera külamaja
juurdeehituse projekt

Eelduste loomine Palupera külamaja ja
sealsete tegevusvõimaluste laiendamiseks Palupera

MTÜ Spordiklubi
Raudsõrmus

Laatre Rahvamaja
rekonstrueerimisprojekti
koostamine

Ehitusprojekti valmimisega on loodud
eeldused toimiva ja kaasaegne, laialdast
kasutust leidva Laatre Rahvamaja
rekonstrueerimiseks.

Korrastatud ja hooldatud kultuurmaastiku
kujundamine ja säilitamine. Veekogude
kinnikasvamise peatamine. Piirkonna
atraktiivsuse suurendamine

Parkimisala rekonstrueerimine; puhke ja laste mänguala
150 000 rekonstrueerimine

35 807 Heli- ja valgustehnika soetamine
Etenduse autoritasu; Istepinkide valmistamine; näitlejate
majutamine ja toitlustus; kohalike taidlejate transport;
kostüümide materjal ja õmblemine; taidlejate osalemine
124 293 etenduses (mitterahaline)

5 310 Korterelamu katusekatte vahetuse tööprojekti koostamine

Palupera

1) Rohumaade hooldusniiduki Perugini MT 240 soetamine 2)
Veekogude hooldusniiduki soetamine (Dorocutter Klippo) 3)
96 322 Rohumaade ja veekogude niitmine

Karula

69 030 Kõlakoja ehitus

Tõlliste
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Pritsikuuri maa-ala geodeetiline mõõdistamine; Palupera
36 108 külakeskuse juurdeehituse projekteerimine

150 000 Laatre Rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamine
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Otepää
Vallavalitsus

Puka Naisselts

Tõrva
Linnavalitsus

Õru Vallavalitsus

Piirkonna elanike, külastajate, turistide ja
sportlaste vaba aja veetmise võimaluste
laiendamine, sportlike ja tervislike
eluviiside propageerimine. Sihva küla
elanike ja Pühajärve Põhikooli õpilaste
omaalgatuse tulemusena on Sihva külas,
Pühajärve kooli metsapargis valminud
seiklusrada, ja ümber kooli territooriumi
kulgev õpperada. Vana koolihoone õuele
on rajatud liikluslinnak.

Otepää

Transport Tõrva seikluspargiga tutvumiseks; POMO
mänguväljak; Mängumaja terrassiga; õpilaste ja lastevanemate
poolt ehitatavate atraktsioonidele vajalikud tarvikud ja
135 420 töövahendid

Parandada kortermajades elavate
inimeste elukeskkonda ning muuta
keskkond lastesõbralikumaks;

Puka

Puka „Mustamäe“ ja Aakre mänguväljakuala ettevalmistamine
150 000 ja atraktsioonide paigaldamine

Sõpruse park –
pargivalgustuse II etapp

Tõrva linna elanike vabaajaveetmise
võimaluste laiendamine läbi
enamkasutatava pargi valgustamise, mis
aitab tuua lapsi ja täiskasvanuid parki ka
õhtusel ajal.

Tõrva

Õru puhkeala
väljaarendamise 1. etapp

Õru puhkeala väljaarendamiseks on tehtud
vajalikud eeltööd, korrastatud park koos
jalgradadega ja soetatud disc-golfi
varustus elanike vabaaja võimaluste
laiendamiseks ja piirkonna atraktiivsuse
suurendamiseks.
Õru

Topo-geodeetilise alusplaani koostamine; puistu hindamine,
raiete määramine; situatsioonianalüüs(välitööd);
eskiislahenduse koostamine; transpordi- ja vormistuskulud;
puude raie koos äraveoga ja okste koristamine, võsa raie;
kändude juurimine, utiliseerimine; Maapinna planeerimine;
jalgradade korrastamine, täitepinnase lisamine, Disc golfi
150 000 varustuse ostmine(korvid 9tk, kettad 10tk) ja transport

Sangaste valla olulise turismiobjekti,
Sangaste lossi rajaja ning „Sangaste”
rukkisordi aretaja krahv Friedrich Georg
Magnus Bergi hauaplatsi heakorrastamine Sangaste

Teadetetahvel; haljastustööd; hauakivi korrastamine; püsilillede
124 876 soetamine; kalmistupingi soetamine ja paigaldus

Valgamaa

300 000 Videomaterjali tootmine ja veebitelevisiooni programmeerimine

Seiklusrada Pühajärve
Põhikooli metsapargis
Puka aleviku „Mustamäe“
ja Aakre kortermajade
lastele mänguväljakute
rajamine

Krahv Fr.von Bergi
hauaplatsi ja
Sangaste
juurdepääsuteede
Vallavalitsus
haljastustööd
Valgamaa mainekujundus
MTÜ Meediagrupp läbi piirkonna
Süd-Est
videotutvustuse
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96 600 Kaabelliinide vedu; mastide paigaldus; valgusti paigaldus
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Sebra Koolitused
MTÜ
Valgamaa aarded
Valgamaa
MTÜ Valgamaa
Külade ja mittetulundusühenduste koostöö
Partnerluskogu
Kogukonna hääl
kohalike omavalitsustega.
Valgamaa
Meede 3 – Külakukkur – kogukonna ettevõtluse arendamine

Koikküla käsitöötoa
Koikküla Külaselts rajamine

MTÜ Lüllemäe
Rahvaõpistu

Kolmanda sektori
suutlikkuse tõus
majandustegevuse
arendamisel kogukonna
ressursside baasil.

Käivitada külaseltsi baasil kogukonna
teenusena käsitöötoa tegevus, kus
pakutakse kohalikele elanikele
käsitööalaseid koolitusi, mille tulemusena
töötatakse välja viiele külale kohalik
meene.
Taheva
Piirkonna elanike vaba aja veetmise
võimaluste parendamine, ühistegevuse
arendamine, piirkonna maine kujundamine
ja tõstmine läbi tegevuste, külade
elukeskkonna ning kultuuripärandi
säilitamine, taastamine ja kvaliteedi
parandamine, mille läbi leitakse uudsed
lahendused erinevate teenuste
kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse
parandamiseks (erinevad üritused, toote
väljatöötamine, kohalik meene kohalikult
tootjalt);
Karula

Muuta kogukonnale paremini ja kiiremini
Digitaalne uudistetoimetus kättesaadavaks kohaliku elu kajastavaid
MTÜ Meediagrupp
piirkonnauudiseid, muutes digitaalseks
Süd-Est
Meediagrupi uudiste toimetamise teenus.
MTÜ Otepää
Aianduse ja
Mesinduse Selts

1) Vaatamisväärsustest ja turismiettevõtjatestveebipõhise
mängu koostamine ja turundamine 2) „Valgamaa
299 944 aarded“lauamängu koostamine ja turundamine
86 040 Koolitus- ning ekspertkulud.

Käsitöökoolitused 11 päeva, käsitööalane õppereis; kohalike
62 004 toodete väljaarendamine ja valmistamine; projektijuhtimine

Keraamikaahju, treipingi ja savi ning glasuurikomplekti ostmine
keraamikakoolitus 12 inimesele 24 ak tundi ja õppereis ideede
74 309 saamiseks; Kohalike meenete väljatöötamine ja tootmine

Otepää

Paranenud olmetingimused aktiviseerivad
piirkonna isetegevust, luues eeldused
traditsioonide ja tervislikke eluviise
Otepää AMS mahlapunkti propageeriva omaalgatusliku tegevuse
kaasajastamine
jätkamiseks.
Otepää
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70 000 Veebirakenduse „digitaalne uudistetoimetus“ programmeerimine

Ruumi seinte krohvimine; Mahlapressi mootori soetamine;
48 100 Reklaam; Objekti tähistamine
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MTÜ Päidla
Rüütlimõis

Mobiilne heakorrateenus

Päidla küla ning ka kohaliku valla
visuaalse maine parendamine,
ühistegevuse ja koostöö arendamine,
piirkonna elanike algatusvõime ja
koostöötahte suurendamine ning küla
sotsiaalse võrgustiku loomine, samuti küla
noortele suvise teenimis/töövõimaluste
pakkumine.
Palupera

Taagepera
Külaselts

Matuseteenuse osutamine Matuseteenuse käivitamine Pukas
Muusikastuudio soolo- ja ansamblilaulu
Madonna Muusikastuudio õpetamise teenuse kvaliteedi tõstmine
Taagepera kunstikoja tegevuse ja
Kunstikoja inventari
teenusepakkumise võimaluste
soetamine
laiendamine

Kodupaiga
Külaselts

Kuigatsi külamaja
teenused

MTÜ Spordiklubi
Raudsõrmus

Kodukant kauniks

MTÜ Jeti Küla

MTÜ Jeti Küla terviseraja
arendus

MTÜ Valgamaa
Partnerluskogu

Kogukonnateenuste
koolitus

MTÜ Sooru
Arendus

Kogukonnateenuste
väljaarendamine Sooru
rahvamaja baasil

Puka AMS
MTÜ Stuudio
Madonna

Puka
Otepää

Helme

Kogukonnale vajalike teenuste pakkumine
ja külamaja renoveerimise jätkamine.
Puka
Laatre aleviku, ümberkaudsete külade ja
Tõlliste valla visuaalse maine
parandamine
Tõlliste
MTÜ Jeti Küla tulubaasi tõstmine,
terviseraja hooldamine, korrashoid ning
sportimisvõimaluste loomine
Hummuli
Pakkuda MTÜ eestvedajatele vajalikke
teadmisi ja oskusi kogukonnaettevõtluse
alustamiseks
Valgamaa
MTÜ Sooru Arenduse poolt hallatava
rahvamaja
ruumide
efektiivsem
kasutamine,
rahvamaja
kasutusvaldkondade laiendamine ja uute
teenuste
pakkumine
ning
nendest
teenustest saadava omatulu teenimine, et
finantseerida
ühingu
prioriteetseid
tegevusvaldkondi.
Tõlliste
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59 375 Murutraktor Cub Cadet; Survepesur Stihl, Võsalõikaja Stihl
75 000 Külmkambri valmistamine ja paigaldamine; Ruumi remontimine
Helitehnika soetamine, Arvutikomplekti
74 600 Soetamine

29 123 Pinkide ja laudade soetamine, Elektrigeneraatori soetamine
Kuigatsi mõisa sõiduhobuste talli fassaadi ja katuse remontrestaureerimise põhiprojekt, lauanõud, termoskannud,
61 114 köögitehnika, tehnika paigaldamine

74673 Murutraktor, haagis, võsasaag, survepesur
Mootorsaag, võsalõikur, murdmaasuusad, murdmaasuusadJR,
murdmaasuusasaapad, murdmaasuusasaapadJR,
73394 suusasidemed, suusakepid, kepikõnnikepid, uisud

84519 Koolituskulud koos õppereisiga.

Lauanõud 54-le; Nõudepesumasin;
43886 Külmkapp;köögikapid;videoprojektor; ekraan; muusikakeskus
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Lokumärdi külakeskusesse savikoja
rajamine ja keraamikakoolituste
korraldamine

MTÜ Kappermäe
Selts

Lokumärdi savikoda
Keraamikapõletusahju ja
keraamika materjalide
Keraamikakoolituste korraldamine ja läbi
Puka Naisselts
soetamine
nende kohaliku meene väljatöötamine
Meede 4 – Noorte võimalused maal – tugisüsteem Valgamaa noortele

Otepää

64836 Keraamikaahi, keder, transport

Puka

57443 Keraamikaahi, keraamikavahendid, koolituse juhendaja tasu

Noorte võimalused maal- Noorte väikeprojektide raames viivad 15
MTÜ Valgamaa
nooste väikeprojektide
noorterühma ellu nende endi poolt
MaaPartnerluskogu
rakendamine
algatatud projekti.
kondlik
Meede 5 – Noor Valgamaa projektikonkurss – laste ja noorte tegevusvõimaluste arendamine

Karula
Vallavalitsus

Kaagjärve noortele
noortekeskuse loomine,
parendamine ja
sisustamine

MTÜ Avatud
Hellenurme
Noortekeskus

Avatud Hellenurme
Noortekeskuse
lähiümbruse korrastamine
– inventar ja haljastus

MTÜ Noorte huvija spordiklubi MX Noorte motoklubi MX

Sangaste
Vallavalitsus

Avaliku mänguväljaku
rajamine vanemale
koolieale

Kaagjärve noortel on ruumid ja vahendid
vaba aja veetmiseks ning oma annete ja
ettevõtlikkuse arendamiseks.

Karula

Koostöös noortega on korrastatud
noortekeskuse ümbrus, mis võimaldab
edaspidi väliseid tegevusi ning üritusi ellu
viia ning on parandatud noortekeskuse
välist atraktiivsust.
Palupera
Tõrva -Helme noortel motohuvilistel on
oma motoklubi koos krossiraja ja
remondivahenditega, mis annab võimaluse
arendada tehnikaoskusi ja omandada uusi
teadmisi.
Helme
Teismelistel on mängukompleks, mis
pakub sportimisvõimalusi ja
kogunemiskohta suhtlemiseks ning vaba
aja sisustamiseks.
Sangaste
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Vabaja tegevuseks ning sõpruskohtumiseks vajalike vahendite
soetamine, veobagi krossil osalemiseks vajaliku kaitseriietuse
ostmine, mängu „Nupud laual“ korraldamine, noortevolikogu
koolituse läbiviimine, piljardilaua soetamine, televiisori ja DVD
soetamine, võimlemismattide soetamine, kogukonnalaada
korraldamine, Külastiilipidu, 2 päevane laager „
Suhtlusoskusega stressivabaks“, projektikirjutamise koolitus,
noorte oma raamatukogu nurga loomine, lõbus ja loov
mängunurk, tantsutreeningu korraldamine, käsitöö õppepäev,
111 927 lauamängude soetamine

36 053 1. ruumide remont 2. ruumide sisustamine
1)Noortekeskuse lähiümbruse inventari soetamine,
transportimine ja paigaldamine (kiik, pügikastid, kang,
jalgrattastatiiv, pargipink, laud, koos pinkidega, grillrest)
Noortekeskuse lähiümbruse haljastuse soetamine,
88 050 transportimine ja istutamine (puuistikud, püsikud)

2)

1. Krossiraja ehitus 2. remondi- ja hooldusvahendite ost. 3
varuosade soetamine 4. logode muretsemine 5. regulaarsed
92 439 treeningud

1. Turvaala ettevalmistamine 2.atraktsioonide paigaldamine 3.
70 589 projekti aruande koostamine
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Taheva
Vallavalitsus

Tõrva
Linnavalitsus

Taheva valla noorte vaba
aja veetmise võimaluste
mitmekesistamine

Aktiivse ja kvaliteetse vaba aja veetmise
võimaluste loomine ja edasiarendamine,
noorte arengu suunamine ja toetamine,
kehalise aktiivsuse soodustamine ja
sportliku vaba aja veetmise väärtustamine. Taheva

1. jalgrataste ja vastava varustuse ostmine ning soetatud
inventari hooldus 2. suusavarustuse komplektide ostmine 3.
71 376 rattamatkade ja suusamatkade sarjade korraldamine

Meie Meene

Tõrva noortel on mitmekesisemad
võimalused kunstiliseks
eneseväljenduseks ning projekt arendab
noorte andeid ja soodustab alatusvõimet
ning ettevõtlikust.

1. Keraamika põletusahju soetamine 2. vajalike materjalide
soetamine 3. konkursi väljakuulutamine 4 konkursi läbiviimine 5.
77 212 konkursi kokkuvõte

Tõrva

Koolitus- ja võistlussari
MTÜ Noorte huvi- „Loodussõbraks läbi oma
ja spordiklubi MX silmade

Mitmekesisemad tegevusvõimalused
kolme OV noortele. Tõrva, Helme ja
Põdrala noorte suhtumise kujundamine
loodusesse, arendada nende teadmisi
Helme,
looduskeskkonna vallas, oskusi toime tulla Tõrva,
ja käituda looduses.
Põdrala

Viiepäevane suvelaager, Koolitusreis Tallinna Botaanikaaeda,
Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumi, Kiidjärve sipelgariiki ja
149 991 Taevaskoda. Saadjärve – Vooremaa ekskursioon.

MTÜ Tõlliste
Avatud
Noortekeskus
TANK

Seiklused maal ja merel
ehk suvine koolitus ja
seikluskasvatus noortele

Aktiviseerida noori läbi mitteformaalse
õppimise ning sisustada vaba aega
mitmekesisemalt, noorte ühendamine läbi
seikluskasvatuse, noorte toetamine
meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste
arendamisel, tervisespordi
Tõlliste,
propageerimine, kontaktide loomine teiste Karula,
noortekeskustega.
Taheva

105 606 Koolituspäevad ja õppereis

Oleme sõbrad, teeme
koos

Arendada ühe piirkonna noorte
ühistegemist, pakkudes võimalusi
ühistegevuseks ja suhtlemiseks
asenduskodu ja kodus elavate noorte
vahel.

SA Taheva
Sanatoorium

Taheva,
Mõniste,
Valga
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59 309 Koristustalgud ekskursioonidega, 3-päevane laager
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Meede 6 – Äripartnerlus – edu ettevõtluses koostöö kaudu

MTÜ Meediagrupp
Süd-Est
13. Talvepealinn

Otepää piirkonna ja ettevõtete tuntuse
suurendamine Eestis.
Selleks läbi viia atraktiivne
meelelahutusüritus, kus tutvustatakse
erinevaid kohalikke tooteid ja
teenuseid ning läbi Otepääga seotud
kuulsuste parandatakse piirkonna mainet. Otepää

MTÜ Valgamaa
Äriklubi

Projekti eesmärgiks on ettevõtjate parem
ligipääs infole ning kaasatus kohalikku ja
Koostööst sünnib koostöö piirkondlikku arendustegevusse.

SA Tõrva-Helme
Turism

Tõrva linna ja Helme valla piirkonna
turismiettevõtjate koostöö ja ühisturundus,
mille käigus kaasatakse kohalikke
ettevõtteid arendustegevusse. Projekti
eesmärgi saavutamiseks korraldatakse
kaks n-ö ümarlauda turismiettevõtjatega,
et arutleda koostöö vajalikkuse ja
võimalikkuse üle. Ümarlaudade tulemusel
sünnib turismiettevõtjaid tutvustav trükis ja
raamat. Turismiettevõtjad koostöös SA
Tõrva Helme Turism tutvustavad ühiselt
Tõrva Helme
oma tooteid ja teenuseid Eesti
Tõrva,
turismiettevõtjate koostöö turismimessil Tourest.
Helme

Valgamaa
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100 000 Talvepealinna avaüritus
Innovatiivse mõtlemise ja koostöö koolitus,
77 086 kommunikatsioonikoolitus, infopäev, Äriklubi kodulehe tegemine

Messil osalemine, ümarlaudade korraldamine, ettevõtjate
82 838 ühisturundus
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SA Valgamaa
Arenguagentuur

Koolitus „Strateegiline
majandusmäng“

Suurendada Valgamaa ettevõtjate
teadlikkust ja konkurentsivõimet, tõsta
võimekust nii oma ettevõtte igapäevasel
juhtimisel kui tulevikku suunatud otsuste
tegemisel.
Koolitusel saadud teadmised aitavad
parandada arusaamist turule suunatud
toote või teenuse erinevatest aspektidest
nagu marketing, tootmine, investeerimine,
finantstegevus ning arendada praktilise
tegevuse kaudu võimet oma tegevust
ettenägelikult planeerida ja plaanitut ellu
viia.
Valgamaa

SA Valgamaa
Arenguagentuur

Valgamaa ettevõtjate
koostöö ja ühisturundus
tegevused välisturgudel

Projekti eesmärgiks on Valgamaa
ettevõtjate koostöö arendamine ja
ühistegevuste turundus välisturgudel

Vajalik ettevalmistus tegutsemaks
MTÜ Valgamaa
Ettevõtlusnõustajate
proaktiivse ettevõtlusnõustajana
Partnerluskogu
koolitus
Valgamaal
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Borealis Holding
OÜ

Dikstrum OÜ

70 213 2-päevane koolitus „Strateegiline majandusmäng“

Valgamaa

1. Ettevõtjate koostöös marsruute ja pakkette tutvustavad
sihtturgude keeltes trükised 2. osalemine messidel 3.
marsruutide,pakettide turundamine veebis, 4. ettevõtjate
447 327 ümarlaud 5. projekti juhtimine

Valgamaa

105 425 Koolituskulud ning stažeeringkulud Soomes

Intelligentne
massaažiterminal

Viia massaažiteenus inimesele võimalikult
paindlikuks ja igapäevaseks ning haarata
95% antud turusegmendist Eestis.
Otepää

OÜ Dikstrumi teenuste
sortimendi laiendamine

OÜ Dikstrumi konkurentsivõime tõstmine
ja teenuste sortimendi laiendamine.
Teenuse pakkumiseks soovib ettevõte
osta tõstuki, rehvide tasakaalustuspingi,
rehvide montaazi ja demontaazipingi.
Ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks
soovitakse osta gaasianalüsaator, mis
võimaldab kontrollida sõiduki heitgaase ja
vajadusel reguleerida need normidele
vastavaks.seadme soetus ja
paigaldamine.
Tõlliste
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83 100 intelligentsed massažiterminalid

Tõstuk, rehvide tasakaalustuspink, rehvide montaazi pink,
121 638 press, gaasi analüsaator

Kinnitatud projektid 2009

FIE

Halumasina soetus

FIE

Halumasina soetamine

Soetada halumasin, mis võimaldaks
suurendada küttepuude tootmismahtu ja
pakkuda tunduvalt kvaliteetsemat ja
usaldusväärsemat teenust kogu Lõuna
–Eestis
Tõlliste
Suurendada tootmismahtu ning tõsta toote
kvaliteeti
Hummuli

FIE

Talu veiniköögi rajamine

Talu viinamarjadest veini valmistamine ja
turustamine

Infotehnoloogiliste
vahendite ja
joonestusprogrammide
soetamine
Õmblemistingimuste
kaasajastamine

Kaasajastada infotehnoloogilist riist- ja
tarkavara, soetada esitlustehnika,
kaasaegsed joonestusprogrammid, kontori
tehnika ning kaartide väljatrükkimiseks
plotter.Infotehnoloogilise riist- ja tarkvara
soetamise teel on võimalik parandada
koostavate detailplaneeringute kvaliteeti ja
muuta kogu detailplaneeringu ja
keskkonnamõju hindamise protsess
jälgitavaks interneti teel, teha interaktiivselt
jälgitavaks esitlused avalikel koosolekutel
ning parandada korraldavate koolituste
kvaliteeti.
Otepää
Suurendada tootmismahte, tõsta toodete
kvaliteeti
Karula

Tootmisvahendite
soetamine
Küttepuude tootmine ja
müük

Keskkonnasõbralike seadmete soetamise
kaudu toodangu kvaliteedi tõstmine
Karula
Suurendada tootmismahte, tõsta toodete
kvaliteeti
Puka

OÜ Järvesilma tegevuste
laiendamine
Infotehnoloogilise riistvara
soetamine ettevõtte
arendamiseks.

Laiendada ettevõtlust, hajutada
turisminduse hooajalisusest tulevaid riske Hummuli

Manglusson OÜ
OÜ Ala – Venda

OÜ ANP
OÜ Driblet

OÜ Järvesilma

OÜ Meediamees

Ettevõtte arendamine, teenuste kvaliteedi
tõstmine

Otepää

Palupera
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52 211 Puulõhkumismasin
35 870 halumasin
51 264 Veiniköögi sisustus

Arvuti koos tarkvaraga, kontori ja esitlustehnika,
139 484 joonestutarkvara litsents
Tikkimismasin, triikimisseade,universaalmasin, mannekeen,
167 653 internetiantenni mast ja paigaldus
Kompressor, haavliprits, haavlid, Haavlite
300 000 puhastuskogumispaak
60 947 halumasin

101 340 Hooldusniiduk, lumesahk

7 735 Sülearvuti

Kinnitatud projektid 2009

Jaekaubanduse
OÜ Otepää Oskar laiendamine

Lihakäitlemisruumi laiendamine, inventar, kupatusvann,
rippteekaal, etiketikaal, vaakumpakkimismasin,
256 440 käsisoolveeprits, vorstiprits, vaakummassaaser

OÜ Pro Fiksum

242 220 Nelikanthöövel

Sinumeister OÜ

Suurendada tootmismahte, käivet ja tõsta
toodete kvaliteeti
Otepää
Suurendada tootmismahte, tõsta toodete
Tootmise kaasajastamine kvaliteeti
Otepää
Tootmisvahendite
soetamine
Ettevõtluse käivitamine
Taheva

Udumäe Puhketalu
Udumäe puhketalu teenuste laiendamine ja
OÜ
parendamine
Seadusest tulenevate
nõuete täitmine, teenuse
FIE
kvaliteedi tõstmine

Tormek OÜ

Aabenest OÜ
OÜ Otepää
Engeros

Pakutavate teenuste laiendamine –
seminariruumi sisustamine, sisetegevuste
võimaluste tekitamine, majutustingimuste
juurde loomine ning olemasolevate
atraktiivsemaks tegemine.
Helme

Klientide kiirem ja sujuvam teenindamine
ning teenindusruumi parem kvaliteet.
Investeeringu eesmärgiks on pakkuda
vabaaja veetmise võimalust parvsaunal.
Ettevõtte eesmärgiks on väärtustada
Valgamaa loodusressurssi ning muuta
Vabaajaveetmisvõimaluste vaba aja veetmise võimalusi
mitmekesistamine
atraktiivsemateks
Pakutava teenuse osutamise kiiruse ja
Ettevõtte
kvaliteedi tõstmine ning töömahu
konkurentsivõime tõstmine suurendamine.
Teenuse kvaliteedi parandamine,
Sõidukite kaasaegse
remonttööde teostamise kiirus kasv,
remontteenuse pakkumine töötatajate töötingimused parendamine.

Taheva

66 690 Horisontaalne lintsaag, miilusaepink, saekettad

Seminariruumi mööbel, Seminariruumi tehnika, sülearvuti,
Rulood, wii konsool, spordivahendid, ATV, kämpingumajad ja
299 888 nende paigaldus
Apteegi ruumide renoveerimine, Elektripaigaldise
52 201 renoveerimine, Üleminek tarkvarale „Noom“

Taheva

100 000 Parvsauna ehitus

Tõrva

278 070 Seadmete ost

Otepää

178 775 Seadmete ost
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