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MAAKONDLIKU TAOTLUSVOORU LÄBIVIIMISEKS

I.

HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE PROJEKTITAOTLUSVOOR

Rahastust saab taotleda järgmistele tegevussuundadele:
1. Laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu toetamine, riskiva käitumise vähenemine ning
ennetamine
2. Tervist toetavate toitumisharjumuste kujunemisele suunatud tegevused

II.

SOOVITUSED TAOTLUSE KOOSTAMISEKS:

o Tegevused peavad lähtuma maakona tervise- ja heaoluprofiilist või maakonna tervise
ja heaolu ülevaatest 2018. a., maakonna arengustrateegiast välja toodud vajadustest
ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke
o Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse
allasutused

(koolid,

lasteaiad),

sihtasutused,

maakonda

registreeritud

mittetulundusühingud;
o Tegevuste planeerimisel lähtutvakse Tervise Arengu Instituudi soovitustest (lisa 1)
o Toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju
o Ei toetata üksikuid tegevusi tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konveretse, messe
o Taotlus peab olema saabunud tähtaegselt ette antud vormil (lisa 2) ning peab olema
allkirjastatud oragnisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt
o Tegevuste toimumisest teavitatakse avalikkust (kodulehel, meedias vms)
o Omafinantseering vähemalt 10%
o Taotlsuvooru läbiviijal on õigus küsida lisadokumente
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III.

NÕUDED ARUANDLUSELE

1. Oluline sisuline aruanne
2. Aruandluse vorm (lisa 3)

IV.

ABIKÕLBLIKUD KULUD

1. Tegevuste realiseerimiseks vajalikud kulud, mis on põhjendatud, mõistliku ning
otseselt vajalikud eesmärgi saavutamiseks;
2. Uuringute, vajaduste hindamise läbiviimise kulud;
3. Lektori, nõustaja või juhendaja tasu;
4. Reklaami ja teavituskulud
5. Muud kulud (transport, ruumi rent, toitlustus)

V.

TAOTLUSTE HINDAMINE:

1. Taotlusi hindab rahvatervisekomisjon
2. Taotluste hindamisel võib kaasata komisjoni väliseid eksperte vastavalt taotlusvooru
suunale;
3. Hinnatakse taotluste vastavust taotlusvooru tegevussuundade ja nõuetega;
4. Hinnatakse püstitatud eesmärgi ja planeeritud tegevuste selgust ja kooskõlalisust
Kuidas planeeritud teegvused aitavad saavutada püstitatud eesmärke
5. Eesmärgija tegevuste seotust maakondlike ja riiklike dokumentide ja soovitustega.
Kas taotlus on läbimõeldud ja põhjendatud (viited terviseprofiilile, arengukavale,
uuringutele jms)
6. Kas taotluse eelarve kulud on tegevustega seotud, vajalikud, mõistliku ja
kulusäästlikud;
7. Taotlusvooru läbiviijal ei ole kohustatud kogu taotlusvooru fondi välja jagama
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