ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2005/3

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: Põlva Maavalitsus
Põhitegevusala: valitsusasutus
Asutuse juht:Urmas Klaas, maavanem

Registreerimisnumber: 70002093

Aadress: Kesk 20, Põlva 63308
Telefon, faks: 79 98903

E-post, kodulehekülg: mv@polvamaa.ee
www.polvamaa.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Ukraina arvamusliidrite õppereis Eestisse – õppimine läbi nägemise ja kogemise
Sihtriik: Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajoon
Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis
Ukraina on jõudmas teelahkmele, kus tuleb teha valik, kas siduda oma areng Ida või Läänega. Seda on
viimastel kuudel tänu presidendivalimiste uudistele kogu maailm teadvustanud. Põlva Maavalitsus soovib
Ukraina Kulikovka piirkonnaga jagada Eesti ja Põlvamaa kogemusi ühiskonna reformimisel viimase 15
aasta jooksul ja näidata reformide tulemust – avatud ühiskonnaga majanduslikult arenenud Euroopa Liidu
liikmesriiki – ning seega anda oma panus Eesti ja Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisele. Projekt on
suunatud Kulikovka rajooni inimeste hoiakute muutmisele, eesmärgiga tuua nad välja nõukogudeaegsetest
mõttemallidest ja anda neile innustust välja töötada oma konkurentsieelised kaasaegses Euroopa
ühiskonnas. Selle saavutamiseks korraldatakse Kulikovka juhtidele ja arvamusliidritele õppereis
Põlvamaale, kus neil on võimalus tutvuda Eesti riigisüsteemiga; riigi, omavalitsuste ja nende allasutuste
vahelise koostööga ning nende valdkonda puudutava tööga Põlva maakonnas. Eesmärgi saavutamiseks
korraldatakse sihtgrupile loenguid, tutvustatakse neile riigiasutusi, maavalitsust, omavalitsusi ning sotsiaalja kultuuriobjekte. Õppereisi rõhk ei ole mitte niivõrd teoreetiliste teadmiste kogumisel, kui personaalsel
praktiliste kogemuste vahetamisel. Kulikovka ametnikele antakse võimalus jälgida oma valdkonna
Põlvamaa spetsialisti kõrval valdkonna igapäevaseid tööprotsesse ja -korraldust, sh. elektroonilist
dokumendihaldust.
Partnerid: kui projekti elluviimiseks on partnereid (kas Eestist või välisriigist), siis märkida nimi ja roll
Kulikovka rajooni administratsioon ja rajooni volikogu
Kulikovka rajooni haigla
Põlva Maavalitsus
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
AS Põlva Haigla
Ukraina Vabariigi Suursaatkond Tallinnas
ajaleht Põlva Koit
Projekti kestus: alustamisaeg - lõppemisaeg, sh elluviimise aeg
26. märts - 02. aprill 2005. a, ettevalmistused algasid 2004.a. septembris ja kokkuvõtted aprillis 2005. a.

Taotletav riiklik finantseerimine: 124 430 krooni
Omafinantseering: kui on, siis märkida suurus
Maavalitsuse töötajate töötunnid
24 700
Büroo- ja sidekulud
1 500
Loenguruumide rent
1 500
Toitlustamine
4 500
Materjalid ja koopiad
1 500
Osaliselt kohalik transport
600
Tervisekeskuse kasutus
1 000
Maavanema vastuvõtt
4 000
Kultuuriprogrammi esinejate ja transp. kulud 3 500
Meened külalistele
1 500
Kokku
44 300
Muu finantseering: kui on, siis märkida allikas ja suurus
Projektipartnerite finantseering:
Projektipartnerite töötunnid
4 900
Loenguruumide rent
1 500
Osaliselt kohalik transport
600
Kokku
7 000
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 1 lehel 1 eks
Lisa 2 Kaaskiri Kulikovka rajooni administratsioonilt, koopia lehel 1 eks
Lisa 3 Kaaskiri Ukraina Vabariigi Suursaatkonnast Tallinnas, koopia lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik:
urmas.klaas@polvamaa.ee
Allkiri

Urmas Klaas, Põlva maavanem, tel. 79 98 900, e-post:
Kuupäev

21.02.2005

