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KÜSKi eesmärk, eeldused taotlemiseks

• KÜSKi rahastus vabaühenduste tugevdamiseks

• 2 vooru aastas:
1. inimeste, tööprotsesside arendamiseks

2. majandusliku elujõu tõstmiseks

• Ühingud tugevamaks, efektiivsemaks oma eesmärkide täitmisel

• Eeltöö taotlemiseks
1. Põhikirjaliste eesmärkide täitmise hindamine

2. Arenguvajaduste analüüs



Taotlusvoorust

• Taotlusvooru eesmärk on vabaühenduste majandusliku ja 
finantsilise võimekuse areng

• Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas kasvas ühingu
finantsvõimekus ja selle abil võime paremini oma eesmärke
saavutada



Arengueksperdi kaasamine
• Soovituslik välispilk organisatsiooni arendamise protsessile

• Projekti käigu jooksev arutamine, vahetulemuste analüüs, tagasiside
ja nõu, arenguhüppe analüüs, edasiste sammude plaanid

• Arvestage tegevuskavas (ja eelarves)

Kust eksperti leida?

• Eelnev hea koostöökogemus (endal, mõnel teisel organisatsioonil)

• KÜSKi kodulehelt andmebaasist

https://kysk.ee/arengueksperdid


Vormid

• Taotlusvorm

– projekti eeltöö, millele saab mõelda ja mida
analüüsida koos meeskonnaga igal ajal ja ilma konkreetseid
projektitegevusi ja arendatavat võimekust silmas pidades

– konkreetset projekti, selle elluviimist, 
jätkusuutlikkust ja juhtimist puudutavad osad

• Eelarvevorm

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/ME18/ME18 taotlusvorm.doc
https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/ME18/ME18-Eelarve vorm.xls


Taotlus, tähtajad

• Taotlus: taotlusvorm + eelarve (täidetud seletuskirjaga)
Eelistatuna ühes digikonteineris

• Tähtaeg: 5. juuni kell 15.00 kysk@kysk.ee
või posti teel (+ elektroonne koopia)

• Projekti elluviimise periood –
1. september 2018 – 31. oktoober 2019 
(minimaalselt 8 kuud)

mailto:kysk@kysk.ee


Summad

• Kokku voorus 310 000 eurot
piirkondlikele 145 000, üleriiglistele /rahvusvahelistele 165 000

• Toetussumma:
Piirkondlikele ühingutele kuni 12 000 eurot

Üleriigiliselt/rahvusvaheliselt tegutsejaile kuni 15 000 eurot

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

Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul 5% projekti
kogueelarvest



Millised kulusid toetame?
• Töötasud, tööjõu maksud
• Üristuste korraldamine
• Turundus- ja teavitustegevused
• Meeskonna, juhtide, seotud isikute koolituskulud, sh õppereisid
• Vajalikud sisseostetavad teenused (sh konsultantide, mentorite, ekspertide 

kaasamine) 
• Vahendid (sh põhivara) soetamine
• Remondi- ja ehitustööd (nii töö kui materjal) 
• Maksud, lõivud, mida riik ei tagasta
• Üld- ja arenduskulud (kuni 15% toetusest) 

Igapäevased bürooruumide, transpordi- ja sidekulud jms. Samas ka muu, mis ei pruugi olla 
seotud projektiga. Ei pea põhjendama, kulusid hiljem tõendama. 

• Muud kulud, mis on põhjendatud, vajalikud projekti elluviimiseks



Mida ei toeta?
• Kinnisvara soetusi, amortisatisooni
• Projekteerimisega seotud kulud (v. a juhul kui projekteeritav objekt valmib

projektiperioodi jooksul)
• Projektijuhtimise sisseostmist juriidiliselt isikult
• Muid põhjendamatuid, projekti tulemuste seisukohast ebaolulisi kulusid jms

Oluline:

• Vältida huvide konflikti (nt tehingud juhtorgani liikmele kuuluva
ettevõttega)
NB! Kui pole võimalik, tuleb kooskõlastada KÜSKiga

• Üle 2000- euroste kulude puhul olla valmis 3 pakkumise võtmiseks
• Eelarve seletuskiri peab sisaldama kirjeldust, kalkulatsioone



Toetuse taotleja – vabaühendus 
(MTÜ või sihtasutus)

piirkondlikult tegutsev - maakonna, valla, linna, alevi, aleviku või küla 
sihtgruppide huvides, ka kuni 3 maakonda 

üleriigiliselt tegutsev – tegevused suunatud sihtrühmale üle Eesti või 
enam kui 3 maakonnas 

rahvusvaheliselt tegutsev - tegutseb peamiselt Eestist väljapool asuva 
sihtrühma huvides

Katusorganisatsioon – saab taotleda, kui arendab ka ühingut ennast

NB! Vähemalt 1 aasta vanune (registri järgi) taotlemise seisuga



Nõuded taotlejale

• Tegutseb avalikes huvides

- Eesmärgid, tegevused ka väljapoole liikmeskonda

• Tegevus on avalik, st veebilehel (või FB lehel või katus-
/partnerühingu lehel, KOVi lehel) on üleval:

- Põhikiri

- Majandusaasta aruanded

- Juhtorganite koosseis

- Kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta



Ei toeta

• 2017. aasta majandusliku elujõulisuse voorust (ME17) toetust
saanuid

• Erakondi, äriühinguid ja nende liite, kutse- ja erialaliite, ühistuid, 
teisi toetusi vahendavaid ühinguid

• Avaliku ja ärisektori asutuste ja nende liitude, kutse- ja 
erialaliitude valitseva mõju all olevaid ühinguid



Mis saab edasi?
Taotluse menetlemisest (juuni-august 2018)
• Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSKi büroo poolt 
• Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele (3 hindajat igal projektil) 
• Hindamiskoosolek hindajate ja KÜSKi juhatusega
• Järelpärimised, ettepanekud taotlejale
• Juhatuse otsus

• Toetuslepingute allkirjastamine augusti keskpaigas ☺

Toetuse väljamaksmine reeglina: 50%  40% 10 %
NB! Järelaruanne 2 aastat peale projekti lõppu, 31.oktoobril 2021
Olge valmis andma projekti mõjust KÜSKile ülevaadet varemgi, kui analüüsime
vooru mõju tervikuna



Abi, soovitused

• KÜSKi koduleht: 
Tingimused, vormid, juhis projekti ettevalmistamiseks

• Maakondlike arenduskeskuste MTÜ- konsultandid

• Organisatsiooni arendamise käsiraamat

NB! Hindamiskriteeriumid vooru tingimustes

https://kysk.ee/me18
https://www.makis.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/arendamise k%C3%A4siraamat veeb.pdf


Tehnilise poole pealt

- Taotlus hilineb

- Allkirjastanud keegi teine

- Kogemata saadetud tööversioon/tühi dokument

- Eelarved seletuskirjata/veateatega

- Kodulehelt puudu aruanded, põhikiri jms

- Taotleja ise avaliku sektori mõju all või erialaliit

Millised on komistuskivid? 1



Millised on komistuskivid? 2

Sisuliselt:
- Eesmärk sõnastatud tegevusena
- Vajadus-eesmärk-tegevused-eelarve ei ole omavahel loogilises seoses
- Ühingu eksistentsi nõrk põhjendust (NB! Vaata hindamiskriteeriumeid, 

taotluses Teave taotleja kohta)
- Analüüs on tehtud lähtuvalt soetusvajadusest/konkreestest tegevustest
- Jätkusuutlikkust nähakse võimalikuna vaid projektide toel
- Eelarves igapäevategevused (üldkoosolek, külapäevad)
- Eelarves tegevused, mis tegevuskavas puuduvad
- Eelarves puuduvad kalkulatsioonid



Millised on komistuskivid? 3

- Projektiga tegeleb mitmeid juhte, koordinaatoreid, assistente – nende rollid
põhjendamata

- Arendatakse sihtrühma, mitte ühingut ennast

- Uue teenuse kävitamisel jääb organisatsiooni enda võimekus tagaplaanile

- Projekt lõppeb dokumendi valmissaamisega – mis edasi?

- Riskid on poolikult läbi mõeldud

- Liiga lühike projektiperiood

- Tegevuskava ise napp, ei selgu, keda kaasatakse jms

- Liigendamata voolav pikk tekst, palju kordusi



Soovime kõikidele analüüsimisel, planeerimisel ja 

hüppamisel edu! ☺

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn

www.kysk.ee

www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital
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