JUHENDMATERJAL TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE
MAAKONDLIKU TAOTLUSVOOR KORRALDAMISEKS
Maakondlikku taotlusvooru viiakse läbi eesmärgiga järk-järgult vähendada ühekordsete ja
ebaefektiivsete tegevuste elluviimist ning suunata ka partnereid plaane pikemalt kui ühe
aasta vaates läbi mõtlema.

Põhimõtted:
1. tegevused peavad lähtuma maakonna tervise/ heaoluprofiilist või maakonna tervise
ja heaolu ülevaates 2018.a, maakonna arengustrateegiast välja toodud vajadustest
ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke;
2. tegevuste planeerimisel lähtutakse Tervise Arengu Instituudi välja töötatud
soovitustest (lisa 1) ning kaasatakse vastava valdkonna kutse/ hariduse omandanud
nõustajaid/ koolitajaid
3. taotlusvooru saab välja kuulutada kuni kahele tegevussuunale korraga;
4. taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse
allasutused (koolid, lasteaiad),sihtasutused, maakonda registreeritud
mittetulundusühingud;
5. toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju;
6. ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabe päevi, konverentse, messe;
7. taotlus peab olema saabunud tähtaegselt ette antud vormil (näidis lisa 2) ning taotlus
peab olema allkirjastatud organisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt;
8. tegevuste toimumisest teavitatakse avalikkust (kodulehel, meedias vms);
9. omafinantseering vähemalt 20%;
10. taotlusvooru läbiviijal on õigus küsida lisadokumente.

Kulud, mida toetatakse:
1. tegevuste realiseerimiseks vajalikud kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ning
otseselt vajalikud eesmärkide saavutamiseks;
2. uuringute, vajaduste hindamisega läbiviimise kulud;
3. lektori, nõustaja või juhendaja tasu;
4. reklaami ja teavituskulud;
5. muud kulud (transpordikulu, ruumide rent, kerge eine)

Hindamine:
1. taotlusi hindab maakonna tervisenõukogu või nende poolt kokku kutsutud komisjon
(nõukogu liikmete hulgast);
2. taotluste hindamisel võib kaasata nõukogu väliseid eksperte vastavalt taotlusvooru
suunale;
3. hinnatakse taotluse vastavust taotlusvooru tegevussuundade ja nõuetega;
4. hinnatakse püstitatud eesmärgi ja planeeritud tegevuste selgust ja kooskõlalisust.
Kuidas planeeritud tegevused aitavad saavutada püstitatud eesmärke;
5. eesmärgi ja tegevuste seotust maakondlike ja riiklike dokumentide ja soovitustega.
Kas taotlus on läbimõeldud ning põhjendatud (viited terviseprofiilile, arengukavale,
uuringutele jms);
6. kas taotluse eelarve kulud on tegevustega seotud, vajalikud, mõistlikud ja
kulusäästlikud;
7. taotlusvooru läbiviija ei ole kohustatud kogu taotlusvooru fondi välja jagama.

Aruandlus:
1. oluline sisuline aruanne;
2. aruandluse vormi (lisa 3) juurde ei ole vaja registreerimislehti, arved jms

