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Taust
• 2017. aasta teisel poolaastal on Eesti esimest korda 

EL Nõukogu eesistuja

• Eesistujariigi ülesanne: korraldada Euroopa Liidu 
Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd – kujundada 
päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi ning 
selgitada aruteludes välja ühised seisukohad. 

• Riigikantselei koostöös KÜSKiga toetab 2017. a II 
poolaastal toimuvaid vabaühenduste korraldatavaid 
sündmusi

• Lisainfo www.eesistumine.ee

http://www.eesistumine.ee/


Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu põhimõtete 

laiem levik vabaühenduste kaasamise kaudu 

otsustusprotsessidesse

Euroopa liidu põhimõtete laiem levik ≈ edendada 

demokraatlikke väärtusi 

Vabaühenduste kaasamine otsustusprotsessidesse ≈ 

rääkida kaasa EL jaoks olulistel teemadel



Näited mujalt maailmast

• Läti 2015. a I poolaastal toimunud konkurss 

keskendus laiemalt algatustele, mis eesistujariigi 

eesmärkidesse panustas (mitte üksnes 

sündmustele)

• Slovakkias 2016. a II poolaastal toimunud 

konkursist toetati eelkõige konverentse, 

koolinoortele suunatud hariduslikke algatusi ja 

avalikke sündmusi (k.a. kultuuriüritused)



Meeldetuletus: mis on projekt?

• Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas 
ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste 
kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või 
kasutatakse.

• Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend 
http://www.kysk.ee/huvitavat-lugemist

• NB! Projekti perioodi kavandades arvestada, et perioodi 
mahuksid kõik tegevused ja kulud, sh ka ettevalmistavad 
ja toetavad tegevused ning järeltegevused (sh kokkuvõte, 
aruandlus).

http://www.kysk.ee/huvitavat-lugemist


Mida toetatakse?
Toetatakse projekte:

• mille tulemusena tekivad uued rahvusvahelised koostööalgatused, 
ühised tegevuskavad, võrgustikud jne

• mille raames toimuvad diskussiooni võimaldavad üritused (nt 
seminarid, konverentsid, töörühmad) Eestis 2017. a teisel poolaastal

• kus osaleb inimesi vähemalt 7 riigist lisaks Eestile (EL või EL 
partnerriigid – vt SIIT)

• mis toetavad vähemalt ühte Eesti EL eesistumise prioriteeti kolmest:
– konkurentsivõimeline Euroopa Liit

– informeeritud ja targalt arutlev ühiskond

– EL rolli tugevdamine globaalses maailmas

• mis haakuvad „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ fookustega

• mis kannab vähemalt järgmisi väärtusi:
– innovaatilisus

– rahvusvaheline koostöö

– keskkonnasõbralikkus

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=theme6.html


Mida ei toetata?

Ei toetata:

• poliitilisi projekte

• tegevusi, mille seos projektiga pole selge –

uuringud, juhtorganite koosolekud, koolitused jm

• kultuuri- ega spordiüritusi



Toetuse suurus

• Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on kuni 

18 000 eurot (kuni 80% kogu projekti eelarvest)

– vähemalt 20% suuruse omafinantseeringu võib 

panustada nii taotleja kui projektipartner

– omafin võib olla ka täies mahus rahaliselt mõõdetav

• Kokku toetusteks 141 954 eurot



Abikõlblikkuse periood

• Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood on 1. 

veebruar 2017 kuni 31. detsember 2017

• Põhisündmus peab toimuma vahemikus 1. juuli 

2017 kuni 31. detsember 2017 ehk eesistumise 

ajal



Nõuded taotlejale
• Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud avalikes 

huvides tegutsevad vabaühendused (MTÜ või SA vormis)

• Taotleja peab olema taotluse esitamise hetkeks olnud 
kantud MTÜ-de ja SA-de registrisse vähemalt kaks aastat 
varem

• Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga (v.a. kui see on ajatatud) 
ja tal on esitatud majandusaasta aruanded

• Taotleja ei ole riigi, KOVi ega erakonna asutatud ega 
nende valitseva mõju all
– NB! Äriühingute asutatud või nende valitseva mõju all olevad 

ühingud ei ole taotlejatest välistatud (nt Tööandjate Keskliit, 
piirkonna puiduklaster jne, kui nende eesmärgid ja tegevus on 
suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond)



Abikõlblikud kulud

• Kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti 

elluviimisega, sh projekti juhtimisega seotud 

kulud

• Taotletavast toetusest kuni 10% võib ette näha 

üldkuludeks (nt igapäevane ruumide rent, 

transpordi- ja sidekulud)



Mitteabikõlblikud kulud
• kinnisvara soetamise, ehitus- ja remonttööde, projekteerimisega seotud ja 

amortisatsioonikulud

• toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud

• projektijuhtimise, -koordineerimise vm sisse ostmine teiselt juriidiliselt isikult
– NB! Ürituse korraldamise teenuse ostmine on sobilik

• üle 2 000 euro maksvad tellitud tööd ja teenused, kui nende kohta pole 
projekti perioodil võetud vähemalt kolme pakkumist
– NB! Taotluse koostamiseks piisab kalkulatsioonist

• finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonistasud ja kahjud ning 
teised finantskulud

• viivised, rahatrahvid jmt

• organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

• reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks

• muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud 
(nt pangakaardi hooldustasud, kindlustuskulud)



Taotluste esitamine

• Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 
2016 kell 15.00

• Taotlus koosneb KÜSKi vormidel:
– taotlusvormist

– eelarvest

• Taotlus tuleb esitada digiallkirjaga kysk@kysk.ee
(või posti teel või ise kohale tuues SA 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 
33a, Tallinn 10149)

mailto:kysk@kysk.ee


Taotlus- ja eelarvevorm



Taotluste hindamine
• Taotlusi hindab kolm sõltumatut KÜSKi hindajat

• Hindamine toimub 19. detsembrist 2016 kuni 31. jaanuarini 2017

• Hindamisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest:
– projekti vastavus konkursi eesmärkidele ja suundadele – 15%;

– tulemuste, tegevuste ja välisriikidest kaasatud osalejate läbimõeldus ning seos 
saavutatava mõjuga – 20%;

– tulemuste jätkusuutlikkus – 15%;

– eelarve läbimõeldus ja realistlikkus – 15%;

– projekti juhtimisskeemi läbimõeldus, meeskonna kompetentsus ja varasem kogemus 
Euroopa Liidu teemadega seoses – 20%;

– kommunikatsioonitegevuste (sh avalikkusele) läbimõeldus ja asjakohasus – 10%;

– sündmuse toimumine väljaspool Tallinna – 5%

• KÜSK küsib arvamust ministeeriumitelt, lõppotsuse teeb Riigikantselei

• Lepingud sõlmib, toetused maksab välja ja aruandlust kontrollib KÜSK



Toetuse väljamaksmine

• Toetus maksatakse välja kahes osas:

– 90% toetusest 5 tööpäeva jooksul pärast 

toetuslepingu allkirjastamist (lepingu alusel)

– 10% toetusest 5 tööpäeva jooksul pärast lõpparuande 

heakskiitmist (maksetaotluse alusel)



Aruandlus ja kontroll
• Projektiaruanne tuleb esitada KÜSKi sisu- ja 

finantsaruande vormidel 30 kalendripäeva jooksul pärast 
projekti lõppemist

• Aruanne koosneb:
– sisulisest analüüsist KÜSKi vormil

– kuluaruandest KÜSKi vormil

– pangakonto väljavõttest projektikulude maksmise tõendamiseks

– rahalise ja rahaliselt mõõdetavat panust kinnitatavatest 
dokumentidest KÜSKi vormil

– projekti raames toimunud sündmustel ja üritustel osalejate 
registreerimislehtedest



Toetuse saaja kohustused

• Toetuse saaja on muuhulgas kohustatud (vt 

täpsemalt tingimustest):

– tõendama projekti raames toimunud sündmustel ja 

üritustel osalejate arvu registreerimislehtedega



Teavitamine ja logod

• Taotleja on kohustatud:

– viitama kommunikatsioonis ja kõikides meediale 

edastavates materjalides selgelt, et tegevused on osa 

Eesti EL Nõukogu eesistumisest

– kasutama tegevuste elluviimisel ja dokumenteerimisel 

(nt osalejate nimekirjad, päevakavad jms) läbivalt 

eesistumise sümboolikat vastavalt eesistumise 

visuaalse identiteedi reeglitele ning KÜSKi logo



Kokkuvõtteks

• Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes 

vabaühenduste korraldatud üritused 2017. aasta 

II poolaastal, kus räägitakse Euroopa Liiduga 

seonduvatest teemadest, kuid ei tehta Euroopa 

Liidu vastast propagandat



Aitäh!

Lisainfo: 
www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017

www.eesistumine.ee

Marten Lauri
marten@kysk.ee

tel 656 0489

http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017
http://www.eesistumine.ee/
mailto:marten@kysk.ee

