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Teised	  rahastusvõimalused	  
Aegviidu 
23.05. 2013	  
Tiina	  Sergo	  

Projek'nduse	  põhitõed	  
1.Projekt	  on	  ajaliselt	  ja	  ruumiliselt	  määratletud	  tegevuste	  
kompleks	  kindla	  probleemi	  lahendamiseks	  või	  arengueelduse	  
paremaks	  ära	  kasutamiseks.	  Projek@l	  on	  kindel	  eesmärk,	  
ajagraafik,	  piiratud	  ressursid	  ning	  mõõdetav	  tulemus,	  milleks	  on	  
püsiv	  kvalita'ivne	  või	  kvan'ta'ivne	  muutus,	  uus	  teenus,	  toode.	  	  
2.	  Projek@toetus	  on	  ühekordne	  st	  toetus	  peab	  käivitama	  edasise	  	  
tegevuse	  
3.	  Projek@	  ei	  tehta	  ega	  toetata	  sellepärast,	  et	  “raha	  ju	  on”.	  
Toetuse	  andmise	  aluseks	  on	  vajadus,	  selle	  põhjendamine	  (palju	  
konkurente)	  
4.	  Tegevust	  ei	  saa	  rajada	  toetuste	  najale	  (nn	  
projektorganisatsioonid)	  
5.	  Tegevkulude	  katmiseks	  toetusi	  ei	  ole	  (rent,	  raamatupidaja	  …)	  
6.	  Rahapuud	  ei	  ole	  olemas,	  toetused	  on	  fokusseeritud	  
7.	  Toetus	  on	  boonus	  
8.	  Enne	  mõtle,	  planeeri,	  siis	  tegutse.	  

Tänased	  rahastusvõimalused	  
-‐	  KOV/Maavalitsus/Ministeerium	  
-‐	  Kohaliku	  omaalgatuse	  programm	  
-‐	  Hasartmängumaksu	  Nõukogu	  	  
-‐	  Kodanikuühiskonna	  Sihtkapital	  
-‐	  Avatud	  Ees@	  Fond	  	  
-‐	  Ees@	  Noorsootöö	  Keskus	  
-‐	  Põhjamaade	  Ministrite	  Nõukogu	  
-‐	  Arhcimedes	  	  
-‐	  Integratsiooni	  ja	  Migratsiooni	  Sihtasutus	  
-‐	  Keskkonnaprogramm	  
-‐	  Hasartmängumaksu	  regionaalsete	  investeeringute	  
toetus	  	  

-‐	  Leader	  meede	  
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Ministeeriumid	  /	  maavalitsus	  /	  KOV	  
Ministeeriumid:	  
-‐  Eelarverealised	  tegevustoetused,	  valdkonnapõhised	  

projek@toetused:	  	  toetatakse	  ministeeriumi	  haldusalasse	  
kuuluvate	  MTÜde	  projekte	  läbi	  spetsiaalsete	  
projek@konkursside,nt:	  Kuriteoennetus	  (Jus@itsministeerium),	  
MTÜde	  ja	  SAde	  toetus	  (Majandusministeerium),	  Koolivaheaja	  
sisustamise	  projek@d	  (Kultuuriministeerium)	  

-‐  Riigiasutuste	  konkursid:	  Maanteeame@	  konkurss	  liiklusturvalisuse	  
tõstmiseks,	  Päästeame@	  konkurss	  õnnetuste	  ennetuseks	  

NB!	  Konkursid	  võivad	  olla	  projek@põhised	  (st	  ei	  ole	  regulaarsed)	  
Maavalitsused	  /	  omavalitsusliidud:	  
Nt.	  Kultuuri-‐	  ja	  noorsooalaste	  ühisürituste	  konkurss	  (www.hol.ee	  ),	  	  
Noortekeskuste	  konkurss	  (www.harju.maavalitsus.ee)	  
Valdade/linnade	  eelarved:	  
Erinevad	  prak@kad	  –	  tegevustoetused,	  projek@toetused.	  Küsi	  otse	  

KOV-‐ist	  

	  

Hasartmängumaksu	  Nõukogu	  
•  Toetatakse	  valdkonni'	  prioritee'de	  alusel	  
Haridus-‐	  ja	  teadusministeerium:	  noorsootöö-‐,	  keele-‐,	  haridus-‐,	  
teadus-‐,	  elukestva	  õppe	  projek@d;	  	  
Kultuuriministeerium:	  spordivaldkonnas:	  olümpia-‐	  ja	  
mideolümpiaalade	  projek@d;	  kultuurivaldkonnas:	  huvitegevus	  
Sotsiaalministeerium:	  sotsiaalhoolekande	  valdkonnas:	  laste-‐,	  
eakate-‐,	  erivajadustega	  inimeste	  hoolekanne;	  vägivalla	  ohvrid;	  
võrdsete	  võimaluste	  loomine;	  rahvatervise	  ja	  tervishoiu	  valdkonnas:	  
rahvatervise	  teenused;	  tervisedenduslikud	  projek@d	  
•  Abikõlbulikud	  tegevused:	  koolitused,	  sündmused,	  konverentsid,	  
kampaaniad,tegevused	  
•  Üldjuhul	  ei	  toetata:	  investeeringuid;	  reisikulude	  rahastamist	  
•  Sihtala:	  kogu	  Ees@	  (OV	  üksus/maakond/Ees@) 	  
•  Toetusmahud	  ja	  taotlustähtajad:	  kuni	  6400	  eurot,	  iga	  kuu	  
viimane	  kuupäev;	  üle	  6400	  euro,	  iga	  aasta	  30.november	  
•  Täpsem	  info:	  hdp://hmn.riik.ee	  
	  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
Eesmärk:	  avalikes	  huvides	  tegutsevate	  kodanikuühenduste	  	  
suutlikkuse	  tõstmine,	  kodanikuak@ivsust	  soodustava	  keskkonna	  	  
kujundamine	  ja	  selle	  kaudu	  kodanikuühiskonna	  arendamine	  
Taotlejad:	  MTÜd,	  SAd,	  kelle	  asutajateks	  ei	  ole	  avalik	  sektor	  ning	  	  
kes	  ei	  ole	  avaliku	  sektori	  valitseva	  mõju	  all	  	  
Toetakse:	  eestkostetegevus;	  kaasamine;	  võrgus@ke	  arendamine;	  
head	  ideed,	  KOP,	  avalike	  teenuste	  arendamine	  jmt.	  Tegevused	  
sh	  investeeringud,	  soetused	  teatud	  määral	  
•  Sihtala:	  kogu	  Ees@	  (piirkondlikud;	  üleriigilised	  projek@d) 	  	  
•  Toetusmahud,	  tähtajad:	  vastavalt	  konkreetse	  konkursi	  

@ngimustele	  	  
(KÜSKi	  aastaeelarve	  ca	  1,2	  MEUR) 	  	  	  
Täpsem	  info:	  hdp://www.kysk.ee	  
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital (2) 
•  Avatud	  voorud:	  

•  1.	  Head	  ideed,	  reisitoetused	  –	  jooksvalt	  	  
•  2.	  Kohaliku	  omaalgatuse	  programm,	  tähtaeg	  01.10.13	  
•  3.	  Avalike	  teenuste	  arendamine	  ja	  käivitamine	  (Šveitsi	  
Vabaühenduste	  	  

•  Fond)	  tähtaeg	  24.09.13	  

 

Kohaliku Omaalgatuse Programm 
Alates	  2013.a.	  administreerib	  KOPi	  Kodanikuühiskonna	  
Sihtkapital	  (KÜSK)	  
Programmi	  uuendamise	  vajadus:	  
1) sellisel	  kujul	  programm	  ammendus	  -‐	  rohkem	  
vajadusepõhine,	  eesmärgistatud	  projek@d,	  tulemusele	  
orienteeritud,	  läbipaistvus	  

2) 4	  kategooriat	  -‐	  projek@de	  parem	  võrreldavus,	  tugevam	  
konkurents,	  võimaldab	  hinnata	  tulemusi,	  analüüsida	  
arengut	  

3) avalikkus,	  koostöö,	  kasusaajad,	  tegevusvõimekus	  

Taotlused	  esitatakse	  endiselt	  Maavalitsusse	  1.	  oktoobriks	  
2013.	  

Tingimused	  ja	  vormid	  www.kysk.ee	  	  

Kohaliku Omaalgatuse Programm (2) 
Peamised	  uuendused	  
-‐	  4	  erinevat	  meedet	  ja	  taotlusvooru:	  	  
	  1.	  Kohalik	  areng	  -‐	  tegevustoetus	  (traditsioonilised	  
	  sündmused,	   	  kogukonnaliikmete	  koolitus,	  

arengukavandamine)	  	  
	  2.Kogukonnapärand	  –	  kogukonna	  jaoks	  olulise	  

ajaloopärandi	   	  säilitamine,	   	  väärtustamine	  
	  3.	  Kohaliku	  elukeskkonna	  parandamine	  ja	  

kogukonnateenused	  –	   	  ehitusinvesteering,	  soetus,	  
	  pikema	  kasutusega	  investeering,	  
	  majandustegevuse	  s@muleerimine	  
	  4.	  Õpiring	  –	  piloot	  kevadvoorus,	  elukestev	  õpe,	  

kogukonnaliikmete	   	  harimine	  
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Kohaliku Omaalgatuse Programm (3) 
Toetus	  endiselt	  1600	  eurot,	  v.a	  õpiring	  200	  eurot.	  
Omafin.	  10%,	  sellest	  50%	  miderahaline	  
Ei	  ole	  abikõlblikke/mideabikõlblikke	  tegevusi,	  vaid	  on	  abik/
mideabik.	  Kulud	  
Üldkulud	  10%	  (ei	  pea	  aruendes	  kajastama)	  
Seltsing	  esitab	  kõik	  kuludokumendid	  
4	  erinevat	  taotlusvormi	  
Taotluste	  esitamise	  piirang	  (2)	  
Abikõlblikkuse	  periood	  12	  kuud	  alates	  1.04	  ja	  1.10	  või	  
taotluses	  näidatud	  kuupäevast	  alates	  12	  kuud.	  
Üle	  600	  euro	  maksumuste	  kohta	  2	  hinnapakkumist	  
Sularaha	  arveldus	  pole	  lubatud	  
Taotlejad	  ka	  piirkondlikud,	  maakondlikud	  ühendused	  
Muutunud	  hindamiskriteeriumid	  ja	  metoodika	  
 

Avatud Eesti Fond 
Eesmärk:	  toetada	  avatud	  ühiskonna	  kujunemist	  Ees@s	  
Toetust	  võivad	  taotleda:	  vabaühendused;	  juriidilised	  ja	  
eraisikud	  	  
Toetusprogrammid:	  	  
-‐  avatud	  valitsemine	  
-‐  inimõigused	  ja	  sotsiaalne	  õigus	  
-‐  noored	  ja	  kodanikuharidus	  
-‐  EMP	  Vabaühenduste	  Fond	  
Rohkem	  infot:	  	  hdp://www.oef.org.ee	  

 

Eesti Noorsootöö Keskus 
•  Eesmärk:	   noorsootöö	   arendamine	   ja	  
korraldamine	  riikliku	  noortepolii@ka	  raames.	  
	  

•  Toetust	  võivad	  taotleda:	  juriidilised	  isikud	  

•  Rohkem	  infot:	  	  www.entk.ee	  
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Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
Eesmärk:	  	  Tagada	  Põhja-‐ja	  Bal@maade	  üleilmne	  konkurentsivõime	  ning	  
muuta	  piirkond	  seeläbi	  maailmas	  atrak@ivseks	  nii	  väärtuste	  kui	  ka	  
innova@ivsuse	  poolest.	  	  
Toetust	  võivad	  taotleda:	  	  MTÜd,SAd,ametnikud,KOV	  asutused,	  
eraisikud	  	  
Toetusvaldkonnad:	  Keskkond,	  kliima	  ja	  energia;	  loomemajandus	  ja	  
kultuur;	  teadus	  ja	  innovatsioon;	  sooline	  võrdõiguslikkus	  ja	  
heaoluühiskond;	  säästev	  konkurentsivõimeline	  areng.	  	  
MTÜdele:	  

-‐  Läänemere	  piirkonna	  MTÜde	  toetusprogramm	  	  
-‐  	  Põhja-‐	  ja	  Bal@maade	  MTÜde	  toetusprogramm	  

Sihtala:	  Põhja-‐	  ja	  Bal@maad,	  Poola,	  Vene,	  Valgevene	  	  
Toetusmahud:	  varieeruvad:	  20	  000	  ...	  75	  000	  ...	  100	  000...	  taani	  	  krooni	  
Taotlustähtajad:	  igal	  alaprogrammil	  erinev	  	  
Täpsem	  info:	  hdp://www.norden.ee	  

 

Integratsiooni ja migratsiooni SA 
Eesmärk:	  Ees@	  ühiskonna	  lõimumisprotsesside	  soodustamine	  ning	  
sisse-‐	  ja	  väljarändega	  seotud	  tegevuste	  koordineerimine	  

Tegevussuunad:	  	  
-‐  hariduslik	  ja	  kultuuriline	  lõimumine	  
-‐  sotsiaalne	  ja	  majanduslik	  lõimumine	  
-‐  õiguslik	  ja	  polii@line	  lõimumine	  

Erinevad	  konkursid,	  nt:	  toetused	  rahvuskultuuriseltsidele;	  
kodanikuteadlikkuse	  ja	  sallivuse	  tõstmine;	  täiendkoolitused	  
mul@kultuurses	  keskkonnas	  töötavatele	  õpetajatele,	  
noorsootöötajatele;	  integratsioonialased	  tegevused;	  
keeleõppematerjalide	  väljatöötamine,	  kirjastamine,	  levitamine	  	  
	  
Täpsem	  info:	  www.meis.ee	  

 

SA KIK – Keskkonnaprogramm 
Eesmärk:	  Hoida	   tervet	  elukeskkonda,	  väärtustada	  puhast	   loodust	  

ning	  jätkusuutlikku	  arengut	  	  
Toetusvaldkonnad:	   vesi,	   jäätmed,	   energee@ka,	   elusloodus,	  

keskkonna-‐	  teadlikkus	  
MTÜdele:	  Keskkonnateadlikkuse	  alaprogramm	  
-‐  	  ak@ivõppe	  meetoditel	  põhineva	  keskkonnaharidusliku	  

tegevuste	  	  
•  	   arendamine	  ja	  läbiviimine;	  
-‐  	  keskkonnateadlikkust	  tõstvate	  teavitustegevuste	  ja	  –

kampaaniate	  korraldamine	  määratletud	  sihtrühmadele;	  
-‐  rahvusvahelises	  keskkonnahariduse	  alases	  koostöös	  osalemine.	  

MTÜ	  põhikirjaline	  tegevus	  peab	  olema	  seotud	  keskkonnaga!	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Täpsem	  info:	  www.kik.ee	  
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Hasartmängumaksu regionaalne investeeringutoetus 

Eesmärk: Parandada avalike teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti toetuse sihtgrupile  
Toetatakse: regionaalsed investeeringud hoolekande, 
õppimise, sportimise ja vaba ja veetmise tingimuste 
parandamiseks laste, noorte,  
perede, eakate ja puuetega inimeste jaoks  (ainult 
investeering, ehitustegevus) 
Toetust võivad taotleda:  MTÜ, SA, KOV üksus, 
valitsusasutuse hallatav riigiasutus 
Sihtala: kogu Eesti (KOV üksus) 
Toetusmahud: kuni 32000 eurot 
Taotlustähtajad: 15.veebruar ja 15. september 
Täpsem info:  

http://www.eas.ee à avalike teenuste arendamine  

	  	  
 

Kodanikuühiskonna nädal 2013 
2013.	  aasta	  on	  Euroopa	  kodanike	  ja	  kultuuripärandi	  aasta.	  

Kodanikuühiskonna	  nädala	  tegevused	  toimuvad	  25.november	  
kuni	  1.	  detsember	  üle	  Ees@	  koostöös	  maakondlike	  
arenduskeskuste,	  KÜSKi	  ja	  EASiga.	  	  

Tegevused:	  	  
-‐	  Kodanikuühenduste	  foorumid	  Keilas	  ja	  Maardus	  
-‐	  Tulevikulinna	  mäng	  	  
-‐	  Ak@ivse	  kodaniku	  töötoad	  	  
-‐	  Töövarjupäev	  
-‐	  Pakume	  võimalust	  oma	  piirkonna	  tegevused	  liita	  nädala	  kavasse	  

Lisainfo:	  Ingrid	  Põldemaa,	  ingrid@heak.ee,	  tel	  522	  4479,	  656	  6522	  
 


