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Toetuse eesmärk on oma arengut 
analüüsivad ja kavandavad 
vabaühendused. 

Vt. ka tingimused

https://kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/AHE21/AHE21_Tingimused_171120.pdf


• Sihtrühma põhjalikuks vajaduste kaardistamiseks

• Senise tegevuse mõju süvitsi hindamiseks, uuringuteks

• Arenguvajaduste terviklikuks kaardistamiseks

• Arenguhüppeks tegevuskava kokkupanemiseks

• Äriplaani läbi mõtlemiseks, koostamiseks

Väljund

• Tegevuskava (või arenguprogramm)

• Äriplaan (sh finantsprognoosid)

Toetust saab küsida …



• 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

• Arengueksperdi kaasamine

Osale kindlasti „Kaasamise ABC“ töötoas!

Vt. ka www.kysk.ee/arengueksperdid

Eeldused

http://www.kysk.ee/arengueksperdid


• Vähemalt 1-aastane avalikes huvides tegutsev vabaühendus (MTÜ või sihtasutus), millel 
pole taotlemise hetkel käimas KÜSKi arenguhüppe projekt

• 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 lähtub oma tegevuses seadusest (sh maj.a.aruanded esitatud, puudub maksuvõlg 
või see on ajatatud)

• Taotleja ei saa olla erakond, ametiühing, ühistu; avaliku või ärisektori valitseva mõju all

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

Nõuded taotlejale



Hinnatakse …

1. Ühingu eesmärgi/probleemi selget kirjeldust, olulisuse põhjendust (15%)

2. Taotleja võimekust ühingu eesmärke saavutada, sihtrühmadele väärtust luua (20%)

3. Ühingu vajaduse põhjendust arenguhüppeks, teenuste/toodete pakkumisega
alustamiseks (10%)

4. Projekti tegevusplaani, ettevalmistuse kvaliteeti (20%)

5. Erinevate huvirühmade kaasatust ning projekti meeskonna rollide selgitust (25%)

6. Kulude läbimõeldust, mõistlikkust  (10%)

Vt. ka hindamisjuhis

https://kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/AHE21/AHE21_hindamisjuhis_171120.pdf


• Taotleja ja taotluse nõuetele vastamine – 10 päeva 

• Sisuline hindamine – KÜSKi hindajate kogu 3 liiget, keskmine 
hinne, pingerida

• Toetuse välja jagamine pingerea alusel, lävend 70 punkti

• Toetuse otsus ca märtsi keskel

• Toetus makstakse välja abikõlblikkuse perioodi alguses täies
mahus

Taotluste hindamine



• Toetust saab küsida kuni 4000 eurot

• Omafinantseeringu nõuet ei ole

• Eelarvevormi eraldi ei ole 

• Abikõlblikud on kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks

• Üld- ja arenduskulud kuni 15%

Toetuse summa ja kulud



Tähtaeg ja vormid

Toetuse taotlemise tähtajad:

3. veebruar 2021 kell 15.00

Toetuse kasutamise aeg: 

1. aprill – 31. juuli 2021

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

mailto:kysk@kysk.ee


Tehniliselt:

- Taotluse õigeaegne esitamine

- Taotlus allkirjastatud esindusõigusliku/e isiku/te poolt

- Saadetud õige versioon

- Taotleja info avalik

- Taotleja ei ole avaliku sektori mõju all

Soovitused I



Sisuliselt:

• Eesmärk sõnastatud tulemusena (SMART reegel)

• Vajadus-eesmärk-tegevused-eelarve omavahel loogilises seoses

• Eelarve ja tegevuskava omavahel vastavuses

• Ühingu eksistentsi  põhjendus 

• Lai pilt: ärge tehke analüüsi lähtuvalt soetusvajadusest/konkreetsest 
tegevusest

Soovitused II



• Projektiga tegelevate osapoolte rollid kirjeldatud

• Tegevuskava, mis annab hea ülevaate planeeritavast

• Liigendatud konkreetne tekst

Soovitused III



• KÜSKi koduleht: https://kysk.ee/ahe21 

Tingimused, vorm, selgitused

• Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid

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

Käsiraamat vabaühendustele: Kristina Mänd „Organisatsiooni 
arendamine“ (2014)

Abi ja soovitused

https://kysk.ee/ahe21
https://www.mtyabi.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/arendamise%20k%C3%A4siraamat%20veeb.pdf


Soovime kõikidele projektide 

ettevalmistamisel ja läbimõtlemisel edu! 

Kadri Väljaste
kadri@kysk.ee

5262939
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