
EV100 kingituste ja sündmuste väiketoetuste taotlusvooru 2017 tingimused 

 

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annavad läbi ühiste 

taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure 

juubeli tähistamiseks.  

Üldised tingimused 

1. Taotlusvooru eesmärk on toredad kingitused spetsiaalselt EV100 sünnipäevaks.  

2. Anname väiketoetust sellistele sündmustele ja/või ühistegevustele (edaspidi kingitus või 

projekt): 

2.1 mis kingivad Eestile elutervemaid kodanikke ja parandavad vaimset keskkonda. Toetame 

algatusi, mis kutsuvad kas rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, 

suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh 

on suunatud väärtuskasvatusele. 

2.2 mis aitavad rikastada füüsilist elukeskkonda ja millega luuakse väärtus tulevikku. Need 

ettevõtmised võivad aidata luua linnapilti, külasid, asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks, 

ka võivad need olla seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega. 

3. Eeltingimused väiketoetuse taotlemiseks: 

3.1 Kingitus on taotlemise hetkeks üleval kas EV100  

- kingituste lehel või https://ev100.ee/et/kingitused 

- sündmuste kalendris https://ev100.ee/et/programm  

3.2 Kingitus on kantud vähemalt kahest väärtusest:  

- laialdane koostöö kohalike/valdkondlike inimeste vahel 

- järeltulevatele põlvedele rõõmu loomine  

4. Kingitus võib olla nii kogukondlik, piirkondlik kui üle-eestiline. 

5. Kingitus peab vastama EV100 põhiväärtustele ja eesmärkidele ning olema otseselt seotud 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega (loe siit: https://ev100.ee/et/väärtused). 

Projekti esmane eesmärk ei saa olla tulu teenimine. 

6. Kingitus tuleb teha ehk projekt ellu viia ajavahemikul juuli 2017 – detsember 2018.   

 

Nõuded taotlejale 

7. Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised 

isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused.  

8. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja esitatud peavad olema majandusaasta aruanded.  
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Väiketoetuse suurus, kulud, väljamaksed 

9. Väiketoetust saab küsida ühele kingitusele vahemikus 300 – 1500 eurot.  

10. Omafinantseering ei ole vajalik, kuid taotlusvormis tuleb esitada kas, kuidas ja millises mahus 

panustavad kingitusse partnerid. 

11. Taotlusvooru kogumaht on 60 000 eurot.  

12. Abikõlblikud on kõik kulud, mis on seotud kingituse tegemisega. 

13. Väiketoetus makstakse välja ühekordsena peale toetuslepingu sõlmimist.  

 

Taotluse esitamise tähtaeg ja vorm 

14. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. juuni 2017 kell 15.00.  

15. Taotlusi ootame KÜSKi vormil allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna 

meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149. 

16. Taotlusvormi (sisaldab nii sisutegevusi kui eelarvet) leiab veebilehelt www.kysk.ee   

 

Taotluste hindamine 

17. Hindamine toimub 40 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast 

18. Taotleja ja taotluse tehnilistele nõuetele (sh eeltingimuste täitmine) vastavust kontrollib 

KÜSK. Väheoluliste puuduste korral suheldakse taotlejaga. 

19. Tehnilisest hindamisest edasi pääsenud lähevad sisulisse hindamisse kõigepealt KÜSKi kahe 

hindaja poolt, kes analüüsivad järgnevat:  

- projekti teostatavus lähtudes tegevuskavast 

- eelarve mõistlikkus 

- meeskonna ja kaasatud partnerite loogilisus/võimekus 

20. Väiketoetuse saajad otsustab EV100 juhtrühm, kes lähtub: 

- vooru eesmärkidest/fookustest 

- EV100 väärtustest 

- hindajate hinnangutest projektidele. 

21. KÜSK annab lähtudes EV100 juhtrühma otsuste protokollist 10 tööpäeva jooksul kõikidele 

toetuse taotlejatele teada vooru tulemustest. 

 

Toetusleping, aruandlus ja kontroll 

22. Lepingud toetuse saajatega sõlmib, toetused maksab välja ning aruandlust kontrollib KÜSK. 

23. Projekti aruanne tuleb esitada KÜSKi vormil. 

24. Aruanne esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal 

omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga.  
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25. Projekti aruande tähtaeg lepitakse iga toetuse saajaga eraldi kokku. 

26. KÜSK võib osaliselt või täielikult küsida väiketoetuse tagasi juhul, kui toetuse saaja ei ole 

teinud kingitust ehk projekti ellu viinud või jätnud esitamata lõpparuande. 

27. KÜSK võib väiketoetuse kasutamise kontrollimiseks teha järelpäringuid nii telefoni kui e-kirja 

teel, teha kohakülastusi ja vaadata üle projektiga seonduvat dokumentatsiooni.  

 


