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Arenguhüppe taotlusvooru eesmärk
• KÜSKi eesmärk: võimestatud avalikes huvides tegutsevad
vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

• Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema
sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi,
avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.

• Kogu info leitav: AH21 tingimused

Vabaühenduste võimekus
• Oskused, mis on vajalikud ja olulised vabaühenduse eesmärkide
saavutamiseks.

• See võib hõlmata näiteks:

- strateegilist juhtimist;
- tulemuste ja mõju mõõtmist;
- inimeste ja tööprotsesside juhtimist;
- finantsplaneerimist (sh omatulu teenimist);

- kommunikatsiooni ja koostööd;
- võimekust tegutseda efektiivselt omal alal (nt teenuse osutamine, huvikaitse,
kogukondliku või valdkondliku sidususe loomine, ressursside vahendamine).

• Milliste ühingu võimekuste arendamisele ühing keskendub, otsustab taotleja
analüüsist lähtudes ja põhjendab seda.

Taotlemise eeldused
1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust
taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis
ootame nende arenguvajaduste analüüsi.

3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada
võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete
pakkumise.

Projekti tulemus
• Vaade tulevikku: Milline on see muutus ühingu(te) arendamisel,
mida soovite saavutada?

• Milliste indikaatoritega seda mõõdate?
• Milline on määratletud on alg- ja sihttase?

Arenguekspert
• Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb

kaasata väline arenguekspert, kes nõustab ühingut kogu projekti
vältel.

• Taotlusesse lisada arengueksperdi nimi, põhjendus tema valikuks ning
selgitada tema rolli konkreetsete tegevustena.

Kust eksperti leida?

• Eelnev hea koostöökogemus (endal, mõnel teisel ühingul)
• Abiks võib olla nimekiri KÜSKi kodulehel:
www.kysk.ee/arengueksperdid

Toetust saab taotleda organisatsioon:
• millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüpet
ettevalmistav projekt ega arenguhüppe projekt;

• mis tegutseb avalikes huvides;
• MTÜ või SA, mis on taotluse esitamisel olnud registrisse kantud vähemalt ühe
aasta;

• mille tegevus on avalik: olemas veebileht, kus on avaldatud ja lihtsalt leitavad:

• põhikiri;
• majandusaasta aruanded (vähemalt viimased kaks aastat, v.a nooremad
organisatsioonid);

• juhtorganite koosseisud (juhatuse ja/või SA nõukogu liikmed ja asutajad);
• viide eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses
järgib.

Nõuded taotlejale
• Taotleja lähtub oma tegevuses seadusest, sh tal on korrektselt esitatud
majandusaasta aruanded, taotleja maksuvõlg tehnilise hindamise päeva
seisuga koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või
maksuvõlg on ajatatud ning taotleja suhtes ei tohi olla alustatud
likvideerimismenetlust.

• Kui taotleja on varem saanud avalikest vahenditest toetusi, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud.

Ei saa olla taotleja
• Taotleja ei või olla erakond, ametiühing, ühistu, ega nende, äriühingute
või avalikõiguslike asutuste valitseva mõju all (üle 50% hääleõigus
juhtorganite liikmete määramisel), ega ka selliste ühingute valitseva mõju
all, kes ei või olla taotleja.

Näited välistatud taotlejatest
•
•
•
•

erakond;
äriühing; äriühingute (ettevõtjate) liit;
ametiühing;
ameti-, kutse- ja erialaliidud, mis koondavad ühe ameti, kutse või eriala inimesi ja
edendavad nende ameti-, kutse- või erialaoskusi ja/või kaitsevad nende huve (välja
arvatud juhul, kui projekti raames tegeletakse ühingu avalikes huvides eesmärkide
täitmisega);

• aiandus-, suvila-, garaažiühistud jmt mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsevad
ühistud;

• mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50% moodustavad äriühingud või avalikõiguslikud asutused või nende mõju alla kuuluvad organisatsioonid;

• sihtasutused, mis on riigi või kohaliku omavalitsuse poolt asutatud või mille nõukogu
liikmetest üle 50% esindavad äriühinguid või avalik-õiguslikke asutusi;

• Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendavad
sihtasutused või mittetulundusühingud.

Toetuste kogumaht
• Kogumaht 478 847 eurot jaguneb:
• 239 424 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte;
• 239 423 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga
organisatsioonide projekte.

• Piirkondlikult tegutsev vabaühendus on maakonna, valla, linna, alevi,

aleviku või küla sihtgruppide huvides tegutsev vabaühendus. Piirkonnaks
loetakse vooru mõistes ka kuni kolme maakonda.

• Üleriigiliselt või rahvusvaheliselt tegutsev vabaühendus (sh katus- ja
eestkosteorganisatsioon või võrgustik) on ühendus, mille tegevused on
suunatud sihtgrupile üle Eesti, väljaspool Eestit või enam kui kolmes
maakonnas.

Toetussumma ühe projekti kohta
• Toetussumma ülemmäär nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise
taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

• Omafinantseering
• Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest peab olema taotleja
rahaline omafinantseering.

• Ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite
soetuste puhul minimaalselt 30%.

Abikõlblikud kulud
• Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud ning vajalikud projekti
eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

• Nt: projektiga seotud inimeste töötasud, turundus-ja
teavitustegevused, sisseostetavad teenused, vahendid, remondi-ja
ehitustööd jne.

• Üld- ja arenduskulud (kuni 15% toetusest).
• Nt: igapäevased bürooruumide, transpordi-ja sidekulud jms. Samas
ka muu, mis ei pruugi olla seotud projektiga. Ei pea põhjendama ega
hiljem tõendama.

Ei toeta
• Projekteerimisega seotud kulud, kui projekteeritav objekt ei valmi projekti
lõpuks.

• Projektijuhtimise sisseostmist juriidiliselt isikult.
• Muid põhjendamatuid, projekti tulemuste seisukohast ebaolulisi kulusid jms.
Oluline

• Vältida huvide konflikti (nt tehingud juhtorgani liikmele kuuluva
ettevõttega).

• Üle 2000-euroste kulude puhul soovitatav võtta hinnapakkumised ja
põhjendada valikut.

Tähtajad
• Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15.00 aadressile
kysk@kysk.ee.

• Projekti abikõlblikkuse periood on 1. detsember 2021 – 31. juuli 2023.
• Projekt peab kestma vähemalt 12 kuud.

Vormid
• Toetuse taotlemiseks tuleb esitada ühes digikonteineris allkirjastatult
ühingu esindusõigusliku/e isiku(te) poolt:

• AH21 taotlusvorm
• Kollane värv – küsime asju, mis puudutavad organisatsiooni olemust ja
arenguvajadusi laiemalt.

• Sinisega väljad puudutavad konkreetselt seda projekti.

• AH21 eelarvevorm
• Äriplaan (juhul, kui soovite arendada võimekust omatulu
teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise)

• Volikiri (juhul, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel)

Äriplaan
• Äriplaanis peab sisalduma:
• info teenuse vajalikkuse, sihtrühma kirjelduse, osutamise viiside,
konkurentsi osutajate ehk pakkujate ja turunduse kohta, samuti
organisatsiooni valmisoleku kohta äriplaani elluviimise käivitamiseks
ja teenuse osutamise finantsprognoosid vähemalt järgmiseks
kolmeks aastaks.

• Koostöös Harju Ettevõtluse- ja Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultantidega on KÜSKil välja töötamisel äriplaanivorm.

• 10. juunil kell 11-16.30 kavas äriplaani koostamise veebikoolitus.
Registreerumine algab järgmisel nädalal, rohkem infot KÜSKi
kodulehel.

Taotluse menetlemine
•
•
•
•
•

Tehniline hindamine (10 päeva) KÜSKi büroo poolt.
Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele (3 hindajat igal projektil).
Hindamiskoosolek hindajate ja KÜSKi juhatusega.
Juhatuse otsus.
Toetuslepingute allkirjastamine novembri teises pooles.

Hindamiskriteeriumid
• taotleja võimekus ühingu avalikes huvides seatud eesmärke saavutada ja
neid mõõta, oma sihtrühmale tõendatud väärtust ja mõju luua, tema
usaldusväärsus – 15%

• projekti ettevalmistamise sisukus: arenguvajaduste analüüsi põhjalikkus,

sellest lähtudes projekti vajalikkuse põhjendus ja selle vastavus taotlusvooru
eesmärgile; seatud tulemuste ja nende mõõtmise realistlikkus – 25%

• kavandatud tegevuste (tegevuskava) piisavus, arusaadavus ja vastavus
ühingu(te) arendamise vajadustele. Äriplaani elluviimise projektis
teenuste/toodete pakkumise puhul äriplaani teostatavus. Tegevuskava või
äriplaani sobivus ühingu ja projekti eesmärkide saavutamiseks, tulemuste
jätkusuutlikkus – 30%

• projekti meeskonna, partnerite, vabatahtlike, arenguekspertide
asjakohasus ja rolli kirjeldus – 15%

• projekti kulude vajalikkus, nende selgus ja põhjendatus – 15%

Toetuse saamine
• Toetuse väljamaksmine reeglina: 50% 40% 10%
• Projekti vahe – ja lõpparuanded KÜSKi vormidel, lisaks esitletakse
tulemusi KÜSKi korraldatud seminaridel.

• Kohustuslik toetuse kajastamine.
• Võimalus osaleda tugiprogrammis.
NB! Järelaruanne 2 aastat pärast projekti lõppu 31. augustiks 2025.
Lisaks võivad toimuda intervjuud toetuse saaja ning välise
arengueksperdiga hindamaks vooru mõju.

Tulemas
• Venekeelne infopäev 31. mail kell 13.30-15.30 (koostöös HEAK ja
IVEKiga)

• Juhend projekti koostamiseks
• Äriplaanivorm
• Äriplaani koostamise koolitus 10. juunil kell 11-16.30 (koostöös
HEAKiga) – registreerumine järgmisel nädalal

Soovitused
• KÜSKi koduleht
• Tingimused, vormid, hindamiskriteeriumid, juhendid, kontaktid.
• Äriplaani koostamise koolitusele registreerumine.

• Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid
• Pöörduge omale sobiva konsultandi poole aegsasti. Konsultandid pakuvad tasuta
nõustamist: väärt näpunäiteid projekti koostamiseks ning nõuandeid taotluse
kirjutamisel.

Soovime edu projektide
ettevalmistamisel!
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Vabaduse plats 2, Viljandi, 71020

www.kysk.ee

