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Vabaühenduste võimekuse tõstmine
Taustalugu:

• KÜSKi soov suurema mõju, selgemate arenguhüpete järele

• Toetame neid, kes ühingu vajalikkust kogukonnas/ühiskonnas/valdkonnas hästi 
tõendavad

• Rohkem vaja suunata abi ettevalmistavatesse tegevustesse: eneseanalüüsi, 
arenguplaanide tegemisse, sotsiaalse ettevõtluse läbimõtlemisse

2019. aasta taotlusvoorud:

• Ettevalmistavad 2 vooru (veebruar, juuni)

• Arenguhüppe, äriplaani elluviimise voor (september)

Eelinfo: 
Avatud Eesti Fondil koostöös Norra riigiga alustab samuti vabaühenduste võimekuse tõstmisega.
KÜSKi voorud (eneseanalüüs ja arenguhüppe tegevusplaanid) sobivad hästi ka nendeks võimalusteks valmistumiseks.



Ettevalmistava vooru tingimused 1

Eesmärk: 

Vabaühenduste võimestamine arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks 
või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et täita 

tulemuslikult organisatsioonide endi eesmärke. 



Ettevalmistava vooru tingimused 2
Toetust saab küsida kõigeks, mis eesmärgini viib, nt:

• Sihtrühma põhjalikuks vajaduste kaardistamiseks

• Senise tegevuse mõju süvitsi hindamiseks, uuringuteks

• Arenguhüppeks tegevuskava kokkupanemiseks 
(näiteks ekspertidega konsulteerimiseks)

• Äriplaani läbi mõtlemiseks, koostamiseks

Väljundiks peab olema üks kolmest:

• Tegevuskava vabaühenduse enda arenguhüppeks

• Tegevuskava sihtrühmaks olevate ühingute arenguhüppeks 
(näiteks arenguprogrammi koostamine)

• Äriplaan, sh finantsprognoosid 



Eeldused

• Tegevuskava (sh arenguprogramm) või äriplaan peab sündima kaasavalt, koosloomes

või muul ühisel arutelul

• Senise tegevuse, tulemuse, mõju kirjeldus sel määral, et võimaldab hinnata ühingu 

olulisust oma teemaga tegelemisel

• Hinnatakse: 

1. Ühingu eesmärgi/probleemi selget kirjeldust, olulisuse põhjendust

2. Taotleja võimekust ja vajaduse põhjendust arenguhüppeks, teenuste/toodete 
pakkumisega alustamiseks

3. Projekti tegevusplaani, ettevalmistuse kvaliteeti

4. Erinevate huvirühmade kaasatust

5. Kulude läbimõeldust



Keda projekti kaasata?

• Soovitav kaasata lisapilku väljastpoolt, nt arengueksperti arenguhüppe plaanide 
tegemiseks, äriplaani teenuste/toodete läbimõtlemiseks

• Abiks võib olla nimekiri www.kysk.ee/arengueksperdid (baas uueneb dets lõpuks)

• Arengueksperdi kuludeks saab toetust kasutada

http://www.kysk.ee/arengueksperdid


Summadest ja kuludest

• Toetust saab küsida kuni 4000 eurot

• Omafinantseeringu nõuet ei ole

• Eelarvevormi eraldi ei ole - planeeritavad kulud tuleb lahti kirjutada taotluses

• Abikõlblikud on kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks

• Kuni 15% toetusest võib ette näha üld- ja arenduskuludeks, mida ei pea põhjendama



Tähtaeg ja vormid

Toetuse taotlemise tähtajad:

4. veebruar 2019 kell 15.00 ja 3. juuni 2019 kell 15.00

Toetuse kasutamise ajad vastavalt: 

1. aprill – 31. juuli 2019 ja 1. august – 30. nov 2019

Taotlus (koosneb ühest dokumendist ehk taotlusvormist) tuleb esitada digitaalselt 
allkirjastatuna kysk@kysk.ee

mailto:kysk@kysk.ee


Nõuded taotlejale

• Vähemalt 1-aastane avalikes huvides tegutsev vabaühendus (MTÜ või sihtasutus)

• Tegevus peab olema avalik, sh veebilehel, sotsiaalmeedialehel või
partnerorganisatsioonilehel kättesaadavad ja lihtsalt leitavad

1. põhikiri

2. majandusaasta aruanded

3. juhtorganite koosseisud

4. viide taotleja eetilistele põhimõtetele

• Taotleja ei saa olla avaliku või ärisektori valitseva mõju all, ühistu, ametiühing, 
ise EL/riigi toetusi vahendav ühing

• Eriala- ja kutseliidud saavad olla taotlejad juhul, kui arendavad võimekust, 
suunda, mis on vajalik avalikes huvides tegutsemiseks. 



Taotluste hindamine

• Taotleja ja taotluse nõuetele vastamine kuni 10 päeva jooksul

• Sisuline hindamine ca 20 tööpäeva jooksul 3 KÜSKi hindajate kogu liikme poolt, 
arvutatakse keskmine hinne ja tekib pingerivi

• Toetuse saamise eelduseks on koondhinde keskmine vähemalt 70 punkti

• Toetuse otsus ca märtsi keskel / juuli keskel

• Toetus makstakse välja perioodi alguses täies mahus



Abi ja soovitused

• KÜSKi koduleht: https://kysk.ee/ahe19

Tingimused, vorm, selgitused

• Maakondlike arenduskeskuste MTÜ-konsultandid

https://www.makis.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/

• Käsiraamat vabaühendustele: organisatsiooni arendamine 

https://kysk.ee/ahe19
https://www.makis.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/arendamise k%C3%A4siraamat veeb.pdf


Arenguhüppe voor  (sügis 2019)
NB! täpsemad tingimused tulevad kevadel 2019

• Taotlejaks avalikes huvides tegutsev vabaühendus

• Toetame mõjusate ühingute selgeid arenguhüppeid/arenguprogramme nende 
poolt valitud võimekus(t)e tõstmiseks / äriplaanide elluviimist ehk teenuste või 
toodete pakkumist oma sihtrühmale

• Ei pea olema läbi käinud esimest ehk ettevalmistavat vooru KÜSKi toel

• Toetussumma ca 20 000 – 25 000 eurot. 

Toetust saab küsida kõigile kuludele, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks, 
kaasa arvatud soetused ja investeeringud

• Projektide kestvuseks ca 1,5 – 2 aastat



Arenguhüppe voor  (sügis 2019)

• Terve perioodi vältel peab kaasatud olema arenguekspert, kes ühingut nõustab. 
Täpsemad ootused talle kirjeldame

• Projekti jooksul loome toetusesaajatele temaatilisi kohtumisi ja kogemuste 

jagamise võimalusi

• Toetusesaaja peab arvestama kohustusega oma arenguid avalikult esitleda 

nii perioodi kestel kui lõpus teistele toetusesaajatele ja KÜSKi ekspertidele

• Hindame toetuse mõju paar aastat peale projektiperioodi lõppu



Soovime kõikidele oma arenguplaanide 

ettevalmistamisel ja läbimõtlemisel edu! 

☺

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn

www.kysk.ee

www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital

http://www.kysk.ee/
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