LISA 1. Taotlus riigieelarvelise toetuse kasutamiseks

II TEGEVUSED
Tegevuse nimetus
Tegevustoetus Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku arendamiseks ja kultuuriruumi turundamiseks
Toetuse vajadus

Toetus on vajalik Võru Instituudi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
Võru Instituudi eesmärk on edendada teadus- ja arendustegevust Võrumaale eriomastes
küsimustes. (Põhimäärus §3)
Oma eesmärkide saavutamiseks Võru Instituut arendab tugitegevusi, mis annavad piirkonna
(väike)ettevõtetele rohkem võimalusi kasutada Vana-Võromaa kultuuripärandit
traditsioonilise käsitöö valdkonnas ning turismiga seotud ettevõtluses.
Käsitöövõrgustiku arendamisel on põhirõhk käsitöölisi toetaval tegevusel, mis on seotud
toodete turundusabiga, aga ka nõustamine tootearendusel, koostöö edendamine ühise
kaubamärgi all tegutsedes, traditsiooniliste käsitööoskuste, sh rahvarõivaste valmistamise
oskuste arendamisel.
Käsitöövõrgustiku arendustegevuste jätkamiseks taotleme projektijuhi ja koordinaatori
töötasukulusid (osaliselt) ning sõidukulusid (osaliselt). Sisuliseks tegevuseks vajalikke
majanduskulusid (tööd ja teenused, materjalid, osaliselt töötasu) on taotlenud Vana-Võromaa
Käsitüü MTÜ 2022. aastaks Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetuse meetmest
(Rahvakultuuri Keskus). Võru linnavalitsuse poolt renoveeritavas loomemajas
käsitöökorrusel ühistegevuste käivitamiseks on MTÜ toetust saanud riigikogu poolt
eraldatud investeeringutest.
Vana-Võromaa kultuuriruumi turundustegevused seisnevad praeguses olukorras
peamiselt virtuaalsel moel piirkonna eripärade ja nendega seotud osalussündmuste
meediapildis hoidmises ennekõike turismiveebide ja sotsiaalmeedia kaudu. Aastaringi
madalhooaegadel väikesündmuste esiletõstmine elavdab huvi piirkonna külastamise vastu.
Koostöös erinevate partneritega täiendatakse pildipanka ja videoklippide kogu, mille abiga
saab Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustada. Peamised koostööpartnerid on Võru ja Põlva
maakondade turismikoordinaatorid (partnerid Võrumaa Arenduskeskus ja Põlvamaa
Arenduskeskus).
Turundustegevustega jätkamiseks planeeritud töökava raames taotleme projektijuhi
töötasukulusid (osaliselt) ning sõidukulusid (osaliselt). Partnerid panustavad omalt poolt
tööga, osaliselt kulude katmisega ning koostöös otsitakse turundustegevuste kulude
lisarahastuse võimalusi (st valmistatakse võimalusel ette taotlusi projektipõhiste tegevuste
kulude katmiseks).

Tegevuse sisu kirjeldus ning elluviimise ajakava

TEGEVUS 1 Käsitöövõrgustiku arendustegevused 2022
1.1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks
(jaan-dets).
Omapära-toodete arendustöö suunal on aasta alguses plaanis välja kuulutada uute
omapäratoodete loomise konkurss 2022 teemaks on, "Kirjun om väke / Vana-Võromaa
mustrivägi". Võimalusel (kui mardilaat reaalselt toimub) loome sama teemaga sügisese
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Mardilaada ekspositsiooni.
Koostöös Võru linnavalitsusega luuakse ja avatakse näitus, kus nii selle kui ka eelmiste
aastate parimad tooted on esitletud ja lisaks on loodud selgitavad tekstid. Näituse aeg on
broneeritud kultuurimajas Kannel 02.08. - 09.09.2022. a. II korruse galeriiruumis. Näitusel
on kavas ka teha gümnaasiuminoortele või käsitööhuvilistele ideelabor teemal, millised
võimalused on paikkonna kirju ja värve oma tegevuses ja loometöös kasutada.
Vana-Võromaa Käsitüü osaleb piiriülese koostöö projektis „BestNest“, mille eesmärgiks
on suurendada Pihkva ja Võru linnade konkurentsivõimet ning loomeettevõtjate ja
käsitöömeistrite ettevõtlusalaste kogemuste ja teadmiste kasvu. 2022. aastal aitab MTÜ
korraldada koolitusi, läbi viia ühisseminare Pihkva partneritega ja nõustab projekti
juhtpartnerit (Võru LV) käsitööettevõtluse arendamise küsimustes.
Jätkuvalt rakendame ka seniseid meetodeid tooteideede ja disaini osas: üksteisega kogemuste
vahetus, võimalusel teiste piirkondade meistrite külastused, mentorkoolituste korraldamine
ja läbiviimine. Käsitöölisi nõustavad Vilve Oja, Külli Eichenbaum, Liilia Tann.
Tootearenduse teemaga tegeleb aastaringselt võrgustiku koordinaator Vilve Oja.
1.2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus (jaan-dets).
1.2.1. Vana-Võromaa e-poe Uma puut kaubavaliku täiendamine: uute toodete lisamine,
väljavahetamine - tegeleb koordinaator. Käsitöölised vajavad koordinaatori nõu ning abi
tootekirjelduste koostamisel ja tootefotode tegemisel.
E-poe arendamisega tegelevad aastaringselt koordinaator Vilve Oja ja projektijuht Külli
Eichenbaum.
Oodatav tulemus: e-poes on kaubavalik pidevalt vahetuv, toimub regulaarne reklaam ning
postitused veebiturunduse võimalusi kasutades. Poe tuntus ning külastajaskond on
laienenud.
1.2.2. Vana-Võromaa käsitöö esinduse osalemine olulisematel käsitöölaatadel ja
sündmustel Vana-Võromaal ning mujal, kui olud lubavad ürituste ja laatade toimumist.
Kavandame osalemist vastavalt avanevatele võimalustele, mis on pidevas muutumises,
aga märgilistel sündmustel on plaanis osaleda (Seto Kuningriik, Pühajõe käsitöölaat,
Ökofestival, Lindora laat, Mardilaat Tallinnas Saku Suurhallis, Võromaa käsitöö
tutvustamine ja müük Tallinnas riigikogus ja ühendministeeriumis, ERM jõululaat).
Jõulueelse müügi loodame korraldada Loomemajas, mis peaks selleks ajaks olema avatud.
Laatadele väljaminekut ning üritustel osalemist koordineerib Vilve Oja, müügiga
tegelevad käsitöölised.
1.3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine (jaan-dets).
Jätkub käsitööliste vaheline info jagamine: jooksvaid teateid edastatakse e-posti listi ning
FB lehtede kaudu ning telefonitsi. Plaanide-vajaduste arutamiseks, seminarideks ja
koolitusteks kogunetakse regulaarselt kord kuus (va suvekuud) või olude sunnil ka
videovahendusel (zoom). Kokkusaamiste memod avaldatakse Vana-Võromaa Käsitüü
kodulehel: https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/ Võrgustik on avatud uutele
huvilistele. Koostööd ja infovahetust korraldavad koordinaator Vilve Oja ning projektijuht
Külli Eichenbaum.
1.4. Käsitöö tihedam lõimimine turismivaldkonnaga (mai –dets)
Jätkatakse Vana-Võromaa kaubamärgi all oleva käsitöö vahendamist suvisel turismihooajal
piirkonna müügipaikadesse. Koostöö toimub Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamise
tegevustega (osalemine kampaaniates, käsitöö esiletoomine trükistes ning reklaamides,
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üritustel). Kontaktide ja tellimuste vahendamine ettevõtjate, seltside ja käsitööliste vahel
(töötubade korraldamise soovid, eritellimusel esemete tegemine, käsitöö tutvustamine jms).
Tihedamat lõimumist soodustab ka Loomemajas käsitöökorruse avamine aasta teisel poolel
(vt tegevus 1.5.).
1.5. Võru linnas avatavas Loomemajas käsitöökorrusel tegevuste käivitamine (aprilldets).
Aastaid kavandatud loomemajanduskeskuse loomine Võru linna on jõudmas lõpusirgele praeguse ajakava järgi saab loomekoja hoone (Vabaduse tn 12/2, Võru) renoveeritud 2022 a
suveks ja ruumid tuleks võimalikult kiiresti avada külastajatele. Nii Võru Instituut kui MTÜ
Vana-Võromaa Käsitüü on Võru linnavalitsusele partneriteks Võru linnas avatava loomemaja
sisulise töö korraldamisel.
Loomekoja ruumidesse 1. korrusele on planeeritud kohaliku ja traditsioonilise käsitööga
tegelemine, selle tutvustamine, oskusteabe vahendamine jmt. Esmased tegevused aprillist
juunini on renoveeritud ruumides käsitöö näitusmüügi- ja esindusruumide sisekujunduse
loomine, ruumide sisustamine, väljapanekute koostamine. Koostöös linnavalitsusega leitakse
lahendused loomemaja linnapildis paremaks esiletoomiseks.
Tegevuste täpsem kava koostatakse aprillis-mais, kui ruumide kujunduse ja sisustuse detailid
on selgunud. Juulist alates oleme kavandanud sisuliste tegevustega Loomekojas alustada.
Loomekojaga seotud tööd teevad koordinaator Vilve Oja, projektijuht Külli Eichenbaum ning
aprillis, ruumide valmides asutakse otsima Loomekojas osalise tööajaga töötavat käsitöö
asjatundjat.
1.6. Vana-Võromaa rahvarõiva nõukoja sisuloome ja nõustamistegevus (jaan - dets).
Rahvarõiva nõukoda https://wi.ee/muusoumi/rahvaroiva/ asutati aastal 2021 a alguses,
nõukoda asub Vana-Võromaa Kultuurikojas Võrus Katariina allee 11. Nõukoja väljapanek
on veel täiendamisel. Klaaskappide valmides saab väljapanekusse lisada rahvarõivaste
suuremaid üksikesemeid. Esitlusekraani paigaldamise ja töökorda seadmise järel saab
hakata ekraanil rahvarõivastesse rõivastumise videot näitama.
Rahvarõiva mängu tutvustamiseks tuleb luua selle mängu mängimist tutvustav lühivideo.
Kohapealsele, väljapanekul põhinevale mängule lisaks koostame veebis lahendatava
rahvarõiva teemalise viktoriini.
Nõukoja väljapaneku valmides tuleb teha kogu nõukoda tutvustav lühivideo.
Rahvarõivaesemeid tutvustavad videod on vajalikud Uma Poe kaudu tellitavate või
ostetavate rahvarõivaesemete paremaks tutvustamiseks.
Täiendada tuleb veebiportaali „Eesti rahvarõivad“ https://rahvaroivad.ee/ Vana-Võromaa
kihelkondade rahvarõivaste osas põhjalikumate tekstidega ja leida võimalusi pildistada
rahvarõivaste täiskomplekte elavas kasutuses (autentsetes rahvarõivastes inimesed
näitamas oma rõivaid). Portaalis puuduvad pildid 9 täiskasvanute komplekti kohta (Kanepi
mees, Põlva mees, Põlva naine (ainult 1 pilt), Urvaste nii mees kui naine, Karula mees, Rõuge
naine, Vastseliina nii mees kui naine).
Jätkata tuleb eravalduses olevate rahvarõivaste üksikesemete asjatundlikku fotografeerimist
ja esemelugude kogumist digikogu täiendamiseks.
Koostöös veebiturunduse portaaliga kylas.ee pakume suveperioodil praktilist
rahvarõivastesse
rõivastumise
programmi
koos
nõustamisega:
https://kylas.ee/et/teenused/sae-hinnast-vorokoso-muudu-pidoroivilo
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Võru Instituudi koostatavasse laste võrukeelsesse piltsõnastusse rahvarõivaste teemapiltide
loomisel kunstniku nõustamine ja sõnavara valik.
Sisulisi töid teevad ja korraldavad koordinaator Vilve Oja ning projektijuht Külli
Eichenbaum. Teisi nõustajaid kaasatakse vastavalt vajadusele.
TEGEVUS 2 Vana-Võromaa kultuuriruumi turundustegevused 2022

2.1.
Vana-Võromaa
sihtpiirkonda
tutvustava
veebilehe
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa ajakohasena
hoidmine ning täiendamine tuuridega.
Sihtpiirkonna lehe värskendamiseks pakume toimetajale teema-artikleid (nt Vana-Võromaa
käsitööst). Objektidele lisada värskemaid fotosid (2021 tehtud fotod).
Tuuride lisamine. Vana-Võromaa söögi ja joogituur. Toiduvaldkonna ettevõtjatega eeltööna
välja selgitada pakkumised 2022 ning koostada tuur või ka kitsama teema tuurid (nt
veinimõisad, juustutootjad, marjatalud).
Pühapaikade ringkäigu saab koostada, haakuvalt sellega tuleks koostada ka vastav
teemakalender 2023. aastaks.
Suhtlus puhkaeestis.ee haldajaga praeguse probleemistiku kaardistamiseks, et veebilehe
platvormiuuenduste (2023) käigus saaksid probleemid lahenduse.
2.2. Vana-Võromaa kultuuripärandit esitlevate sündmuste aastaringne veebiturundus
visitvoru, visitpolva ja ka teiste piirkonna veebikanalite kaudu.
Vanal Võromaal toimuvate, kultuurieripära esiletoovate sündmuste ja ettevõtmiste
kavakindel promomine veebimeedias. Keskendume ennekõike madalhooajale (sündmusi
hõredalt) ja väikestele sündmustele (korraldajate turundusvõimekus väike).
Koostame töövahendina pidevalt täiendatava turunduskalendri, mille abil kavandame
postituste sageduse ja kanalid, kooskõlastame info edastajad. Eesmärgiks on saada vähemalt
igal nädalal veebi üks postitus Vana-Võromaa eripära teemal.
Tööks on suhtlus sündmuste korraldajatega, pildimaterjali hankimine, lühiteksti koostamine
ja info levitamine, olemasolevate postituste levi võimendamine turismiinfo kanalite kaudu.
2.3. Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine esinduspiltidega, uute
video lühiklippide loomine.
Võimalusel korraldatakse fotosessioone kultuurieripära esiletoovatel teemadel (suitsusaunad
ja saunakombestik, rahvarõivad, kohalik toit, rahvamuusika, käsitööoskused, ummamuudu
tegemised).
Videoklippide juurde loomine eelpool loetletud teemadel. Vajadust täpsustatakse seoses
eesseisvate projektidega. Videote loomine on eraldi projektipõhine tegevus, milleks tuleb
luua klippide stsenaariumid, meeskond kokku panna, võttekohad ette valmistada, kulude
maht täpsustada.
2.4. Vana-Võromaa kultuuriruumi teenuste ja toodete veebikeskkondades turundamist
toetavate keskkondade arendamine ning kampaaniate toetamine.
Vana-Võromaa suitsusaunade broneeringute https://www.visitvoru.ee/broneeri-suitsusaun
lehel sisuhaldus: info värskendamine ja täiendamine.
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Visitvoru lehel oleva e-poega https://www.visitvoru.ee/e-pood uute pakkujate/lehtede
lisamine. Esmajärjekorras lisada puhkuse kategooriasse pakkumisi, võimalusel täiendada
kohaliku toidu kategooriat.
Veebiturgudel https://kylas.ee/ ja https://midatehalounaeestis.ee kohaliku eripäraga seotud
elamuste pakkumiste lisavõimendamine teiste (veebi)kanalite kaudu.
2.5. Töö kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas ning Vana-Võromaa
suitsusaunade koostöövõrgustikus, võro keele nädala korraldamisel.
Vana-Võromaa kultuuripärandi tervikturundamiseks osaleb projektijuht oma tööpanusega
lisaks käsitöövõrgustiku arendusele veel ka suitsusaunatavadega seotud toodete/teenuste
nõustamisel ning turundamisel ja kohaliku toiduvõrgustiku meeskonnas.
2022. aastal on kavas jätkata Uma Meki kohvikute ja restoranide nädalatega kevadel ja
sügisel (4.-10. aprill ja 10.-16. oktoober) ning novembris on plaanitud toimuma Uma Mekk
suurlaat.
Suitsusaunaga seotud tegevustest jätkub suitsusauna-teemalise lauamängu edasiarendus, ette
tuleb valmistada uurimisprojekt uute suitsusaunade lugude ja piltide kogumiseks, koostada
teemakalender 2023. aastaks, hallata koduleht, korraldada saunaraamatu digiteerimine,
korraldada võrokeste esinduse osalus rahvusvahelisel saunakongressil Stuttgardis 24.-27.
oktoobril.
Vana-Võromaa liitmine aasta jooksul veel lisanduvate kampaaniatega, uute
turunduslahenduste rakendamine. Aasta alguses on raske öelda, mis aasta teine pool toob,
aga kindlasti tuleb uusi trende jälgida ning võimalusel neid kasutada.

Oodatavad tulemused

TEGEVUS 1 Käsitöövõrgustiku arendustegevused 2022
1.1. Tugitegevused käsitöölistele piirkonna eripära kandvate toodete arendamiseks.
Erinevate tegevuste käigus on leitud uusi ideid ning saadud teadmisi kohaliku eripäraga
toodete loomiseks ja eripära selgemaks väljatoomiseks. Võromaa mustreid-kirju, Võromaa
sümboolikat ja võro keelt kasutatakse toodete loomisel ning müümisel. Näitusega
tutvustatakse eripärast käsitööd ennekõike paikkonna rahvale leidmaks täiendust
käsitööhuviliste ringi, aga ka Võru linna külalistele. Luuakse uusi kontakte Pihkva
käsitöölistega.
1.2. Vana-Võromaa käsitöötoodete müüki ja reklaami toetav tegevus
Vana-Võromaa käsitöö on esinduslaatadel, piirkonna muuseumides ja suvistel
müügikohtadel üle Vana-Võromaa selgelt välja paistmas ning Vana-Võromaa Käsitüü kui
kaubamärk on reklaamitud. Veebipood on toimimas ja edasi arendatud. Käsitöölised
panustavad ühistöösse. Vana-Võromaa käsitöö on esindatud Eesti käsitöö aasta
tippsündmusel Mardilaadal.
1.3. Käsitööliste omavaheline koostöö ja teadmiste edasiandmine
toimib käsitööliste omavaheline koostöö – ühistegevused on läbiarutatud ja planeeritud,
toimib infovahetus ja tegevuste reklaam, toimub müügikoostöö ja üksteise nõustamine.
Toimunud on 6-8 ümarlaua-kokkusaamist. Otsekontaktide kaudu lisandub koostööringi uusi
käsitöö-huvilisi.
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1.4. Käsitöö tihedam lõimimine turismivaldkonnaga
Käsitöölisi kaasatakse Vana-Võromaa kultuuriruumi turundusse, käsitöölised saavad oma
oskustele ja toodetele uusi müügivõimalusi ning kliente; tootekonkursi kaudu luuakse uusi
kohalikku eripära kandvaid turismimeeneid.
1.5. Võru linnas avatavas Loomemajas käsitöökorrusel tegevuste käivitamine (aprilldets).
Võru linnas saab olema avatud loomemajanduse keskus, kus esitletakse avalikkusele VanaVõromaa meistrite loominguna valminud käsitöötooteid ning tutvustatakse-õpetatakse
käsitööoskusi, antakse oskusteavet.
1.6. Vana-Võromaa rahvarõiva nõukoja sisuloome ja nõustamistegevus (jaanuar –
detsember)
Nõukojas jagatakse soovijatele infot rahvarõivaste komplekteerimise, valmistamise ja
kandmise kohta kõigi kaheksa Vana-Võromaa kihelkonna Hargla, Kanepi, Karula, Põlva,
Rõuge, Räpina, Urvaste ja Vastseliina osas. Lastele toimuvad rahvarõiva teemalised
muuseumitunnid (koos mängu ja viktoriini võimalusega). Infot kogutakse juurde ja
teavitatakse avalikkust nõukoja võimalustest.
TEGEVUS 2 Vana-Võromaa kultuuriruumi turundustegevused 2022
2.1. Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustava veebilehe
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/louna-eesti/vana-voromaa ajakohasena
hoidmine ning täiendamine tuuridega.
Vana-Võromaa sihtpiirkonda tutvustaval veebilehel on piirkonna kohta info ajakohane, lisandunud
on uusi tuure ja pakkumisi ettevõtete poolt.
2.2. Vana-Võromaa kultuuripärandit esitlevate sündmuste aastaringne veebiturundus
visitvoru, visitpolva ja ka teiste piirkonna veebikanalite kaudu.
Vana-Võromaa on järjepidevalt veebimeedias oma ettevõtmistega nähtaval, piirkonnas toimuvad
kohaliku eripäraga sündmused on ka piirkonna külastajate ja huviliste jaoks pildis.
2.3. Kultuuripärandit esitlevate fotode pildipanga täiendamine esinduspiltidega, uute video
lühiklippide loomine.
Lavastuslikke fotosid ja videosid saab kasutada erinevates turundustegevustes Vana-Võromaa
tutvustamisel.
2.4. Vana-Võromaa kultuuriruumi teenuste ja toodete veebikeskkondades turundamist
toetavate keskkondade arendamine ning kampaaniate toetamine.
Vana-Võromaa kultuuripärandiga seotud elamused on huviliste jaoks paremini esile toodud.
2.5. Töö kohaliku toidu võrgustiku Uma Mekk meeskonnas ning Vana-Võromaa
suitsusaunade koostöövõrgustikus, võro keele nädala korraldamisel.
Erinevate võrgustike ja meeskondade koostöös on Vana-Võromaa kultuurilised eripärad sündmuste
ja tegevuste kaudu hästi nähtavad nii Eestis kui ka lähisvälismaal (naaberriikides), piirkond eristub
teistest omapäraste teenuste/toodete poolest, kasvab nii uute külastajate kui ka korduvkülastajate
hulk.
Tegevuse sihtgrupi kirjeldus
Käsitöövõrgustiku arendustegevuste sihtrühmad:

1. Vana-Võromaa käsitöölised, keda oli 2014. aasta uuringu andmetel piirkonnas umbes
250 (enamus üksikettevõtjad), vahepeal on lisandunud piirkonda elama tulnud
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käsitööhuvilisi ning ka ettevõtjaid. Käsitöölised on huvitatud oma oskuste ja
teadmistega valmistatud toodangu paremast müümisest, et saada lisasissetulekut.
Koostöö reklaamis, turunduses ja tootearenduses annab neile paremaid võimalusi
käsitööettevõtlusega tegelemiseks.
2. piirkonna käsitööhuvilised, kes soovivad oma teadmisi - oskusi täiendada, ootavad
abi ja juhendmaterjale eripäraste toodete loomiseks.
3. käsitöö omandamisest huvituv sihtrühm on laiali üle Eesti (käsitöötoodete austajad,
võrokesed, kinkide otsijad) , aga on ka piirkonnas (vajadus turismimeenete, kinkide,
tänumeenete, tarbeesemete jms järgi).
Piirkonnaülesel turundustegevusel on samuti mitu sihtgruppi:
1. Vana-Võromaa piirkonnast huvituvad külalised; piirkonda kutsutavad turistid, (uued)
elanikud, väikeettevõtjad (elustiili-ettevõtjad)
2. piirkonna kultuurieripära võimalusi ettevõtluses kasutavad väikeettevõtjad: turundus
ning mainekujundus toimub ka nende huvides
3. kogu Vana-Võromaa majandussfäär: piirkonna tuntus, hea maine ja kultuuriline
eripära toob piirkonda tagasi siinse päritoluga tegusaid ning ettevõtlikke inimesi ja
toob siia ka uusi elanikke. Kogukonnad muutuvad sidusamaks ja paremini
toimetulevaks, piirkonna põliselanikel on paremad võimalused oma oskuste ja
teadmistega elatist teenida ning kodukohas elades majanduslikult hästi toime tulla.

III FINANTSEERIMINE
Kululiik

Selgitus

TEGEVUS 1
Projektijuhi töötasu koos
maksudega

Projekti tööd kestavad 12 kuud, kuus arvestatud 80
töötundi, projektijuhi brutotöötasu kuus 750 eur,
koos maksudega 1003,5 eur. Käesoleva projekti
arvelt kaetakse seitsme kuu töötasu kulu, viie kuu
töötasu kulu kannab instituut omafinantseeringust.
Töö sisu on käsitöö valdkonna arenguvajaduste
analüüs, osalemine tegevuste planeerimisel ja
läbiviimisel, nõupidamistel, käsitööliste
nõustamine, osalemine laatadel, e-poe haldus,
kodulehe haldus, pressiteadete koostamine ning
info edastamine, nõukoja sisuloome, suhtlus ja
korraldustööd seoses „BestNest“ projekti ja
loomekojaga, tegevuste mõju tagasiside kogumine,
aruandlus, taotluste koostamine.
Töö projektis 12 kuud, koormus 1,0. Kuu brutotasu
1280 eurot, tasu koos maksudega 1712 eur.
Käesoleva projekti arvelt kaetakse kuue kuu töötasu
kulu. Teine kuus kuud tasustatakse instituuti
omafinantseeringust ja MTÜ tegevustoetusest
(taotlemisel). Töö sisu on Vana-Võromaa käsitöö
koostöövõrgustiku tegevuste läbiviimine: e-poe
jooksev haldus, kaubavaliku täiendamine ja uute
kaupade sisestamine poekeskkonda, suhtlus
käsitöölistega, tootearenduse nõustamine, uute

TEGEVUS 1
Koordinaatori-eksperdi
töötasu koos maksudega

Eeldatav kulu
2022
7024,50

10272,00
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TEGEVUS 1
Sõidukulud

TEGEVUS 2
Projektijuhi töötasu koos
maksudega

TEGEVUS
Sõidukulud
Kulud kokku

toodete konkursi ettevalmistamine ja läbiviimine,
rahvarõiva nõukoja sisuloome ja tegevuse
korraldamine, korraldustöö rahvusvahelises
ühisprojektis BestNest, käsitööesinduse
ettevalmistamine laatadeks, videote tegemise
korraldamine, loomemajas käsitöötegevuste
käivitamine ja läbiviimine.
Sõidud seoses käsitöö müügi korraldustega,
rahvarõivaste pildistamisega, näituse korraldusega,
kohtumised käsitöölistega üle Vana-Võromaa.
Sõidud toimuvad instituudi auto ja projektijuhi
isikliku autoga.
Projekti tööd kestavad 12 kuud, kuus arvestatud 80
töötundi, projektijuhi brutotöötasu kuus 750 eur,
koos maksudega 1003,5 eur. Käesoleva projekti
arvelt kaetakse seitsme kuu töötasu kulu, viie kuu
töötasu kulu kannab instituut omafinantseeringust.
Projektijuht viib läbi Vana-Võromaa
kultuuripärandi turundustegevusi koostöös
partneritega (Vana-Võromaa sihtkoha
puhkaeestis.ee lehel täiendamine, uute tuuride
loomine, sündmuste turundus, veebikeskkondadesse
turundustekstide koostamine, nõustamine, piltide
valik ja lepped, uute fotode ja videote loomise
korraldamine, töö Vana-Võromaa toiduvõrgustiku
Uma Mekk korraldusmeeskonnas,
suitsusaunakombestiku turundustegevustes).
Sõidud seoses turundustegevustega. Sõidud
toimuvad instituudi auto ja projektijuhi isikliku
autoga.

450,00

7024,50

229,00

25 000

Taotluse esitaja
/allkirjastatud digitaalselt/
Rainer Kuuba
Võru Instituudi direktor
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