Kinnitanud SKK juhatus,
17.10.2019
Saarte Koostöökogu toetab taas parimaid algatusi Saare maakonna tublide noorte
rahvusvaheliseks kogemuseks ja koostööks!
SKK rahastab 5000 euroga Saare maakonna noorte õppe-ja kogemusreise väljaspoole Eestit.
Sihtrühmaks on Saare maakonna 7 - 19 a noorte huvihariduslikud ühendused (treeninggrupid,
- rühmad, -klubid, erahuvikoolid, koolide juures tegutsevad huvialaringid jne) ning maakoolid
(nt sõprusklassid välismaal).
Toetuse eesmärkideks on:
- anda noortele rahvusvahelise suhtluse, Saaremaa esindamise ja tutvustamise kogemus;
- näidata huviala laiemast vaatenurgast ning kogeda sellealaseid eduelamusi;
- toetada kestvate rahvusvaheliste kontaktide loomist eakaaslastega;
- tunnustada ja motiveerida oma huvialale pühendunud noori.
SKK rahastab reisiga seotud otseseid kulutusi välisriigis toimuval õppereisil: transport,
reisikindlustus, toitlustus, majutus ning muud otseselt reisi eesmärkide ja korraldamisega
seotud kulud. Abikõlbulikud on nii noorte kui nende saatjate reisikulud. Ei rahastata meenete,
huvitegevuse vahendite/inventari oste ega esinduskulusid.
Nõuded taotlusele ja taotlejale:
- Taotlejaks võib olla kas juriidiline isik, eraisik või avaliku sektori asutus, kes võtab
oma peale kogu reisi korraldamise vastutuse (broneeringute tegemised, reisi sisulise
poole planeerimine). SKK omalt poolt nõustab sisulist poolt ning teostab maksed
teenuste pakkujatele;
- Taotleja esitab taotluse ja eelarve, näidates ära toetuse ja omaosaluse summa
(omaosalus ei ole nõutud);
- Taotlusvooru tulemusena kinnitatakse edukale taotlejale toetuse summa. Toetusega
elluviidavate tegevuste eest esitab teenusepakkuja arved otse SKK-le. Võimalikud
eelarvevälised lisakulud katab taotleja omavahenditest
- Reisi sihtrühmaks on Saare maakonna noored vanuses 7-19 a.
- Reis peaks toimuma perioodil jaanuar-november 2020;
Peale reisi taotleja:
- esitab SKK-le kuluaruande;
- kajastab reisi ja tulemusi SKK kodulehel ja maakondlikus meedias.
- teeb ülevaate reisist SKK üldkoosolekul.
SKK ootab reisist järgmist:
- See on seotud kas konkreetse huvitegevusega (osalemine võistlusel, esinemine
festivalil/kontserdil või muud temaatilised tegevused) või sellel on muu selge
noorsootööalane eesmärk (nt sõprusklassi, noortekeskuse vmt külastamine);
- See hõlmab vähemalt ühte kohtumist kohalike noortega;
- vähemalt 1 tegevus reisil on seotud Saaremaa, Eesti ja oma huvitegevuse/kooli
tutvustamisega.

Hindamisel tuleb kasuks:
- välisriigis vastuvõtva poolega on olemas varasem suhtlus või tekib see enne reisi.
- projekt soodustab kahe riigi noorte vahel pikemaajaliste suhete tekkimist või pakub
sihtrühmale huvialases tegevuses midagi uudset, esmakordset.
- reisil osalevad noored on oma huvialaga tegelenud juba pikemat aega (tulemused ei
ole olulised).
- tegu on sellele sihtrühmale/kollektiivile esimese välisreisiga;
- sihtkoht asub maapiirkonnas;
- reisi eelarve on hästi lahti kirjutatud, mõistlik ning realistlik;
- omaosalus
Taotlusi hindab SKK juhatuse poolt moodustatud komisjon.
Taotlustest koostatakse pingerida ning rahastuse saavad projektid selle alusel kuni SKK
noortereiside eelarve täitumiseni.
Taotlus esitada 20. novembriks aadressile info@skk.ee. Lisainfo SKK büroost Terjelt, tel 513
8767

Taotlejatele toimub 30. oktoobril 2019 kell 15 SKK seminariruumis, Elektrumi Ärimajas,
Tallinna 58.

