
Väljavõte KÜSKi nõukogu e-hääletuse protokollist 

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu e-hääletuse protokoll nr NP-III-20-EH_KV15-

lisarahastus_270715 

            27. juulil 2015 

Vastavalt KÜSKi põhikirja punktile 4.12 ja riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 7-4/1193-1 

punktile esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil 20.07. – 27.07.2015.a. 

otsustamiseks: 

1. Suurendada taotlusvooru KV15 „Vabaühenduste koostöövõrgustike taotlusvoor“ toetusteks 

antavat summat 113 901,40 euro ulatuses taotlusvoorudes toetuseks mitte antud või tagasi 

küsitud summas  47 402,85 eurot ja heade ideede konkursi seni kasutamata vahenditest summas  

66 498,55 eurot ning kinnitada taotlusvoorus antavate toetuste mahuks 338 901,40 eurot. 

2. Muuta vastavalt KÜSKi 2015 finantsplaani ja tegevuskava. 

 

KÜSKi juhatuse põhjendus: 

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu punkt 7.4: KÜSK nõukogu võib põhjendatult ja 

kokkuleppel Siseministeeriumiga  vabaühenduste toetusprogrammi taotlusvoorude ja konkursside 

toetuste ja rahastamiste  mahtusid suurendada, kui taotlusvoorude ja konkursside tulemusel laekub 

oodatust rohkem rahastamist väärivaid taotlusi või ettepanekuid juhul, kui muudes 

rahastamistegevustes jääb vahendeid kasutamata. 

Taotluste hindamiskomisjoni töökoosolek otsustas teha ettepaneku rahastada taotlusvooru 

tingimustega võrreldes rohkem taotlusi esitatud taotluste hea kvaliteedi tõttu. Taotlusvooru 

tingimustega kavandatud toetuste maht on 225 000 eurot. 

Võimalused enamate taotluste rahastamiseks on olemas, kuna taotlusvoorus AH15 jäi taotlusi nende 

ebapiisava kvaliteedi tõttu rahastamata summas 27347,83 eurot ning taotlusvooru AH14 lõpparuannete 

kontrollimise tulemusel kasutati vähem või tunnistati abikõlbmatuks antud toetusi summas 20055,02 

eurot.  Kokku kasutamata vahendeid 47402,85 eurot. 

Heade ideede konkursi kaudu toetatud HI13 ja HI14 projektidest jääb kasutamata vahendeid summas 

1430.10 eurot ning 2015. aastal on kavandatud toetusmahust 150 000 eurot on toetatud vaid ühte 

projekti summas 20705,92 eurot. Vabu vahendeid on selle konkursi raames veel 129 294,08 eurot. 

Taotleme kooskõlastust eraldada täiendavalt heade ideede konkursi vahendeid taotlusvooru KV15 

taotluste rahastamiseks summas 66 498,55 eurot. 

Siseministeerium on vastava taotluse KÜSK 2015. aasta tegevus- ja finantsplaani muutmiseks 

kooskõlastanud. 

Lisatud taotlusvooru hindamiskomisjoni koosoleku protokoll. 

KÜSKi nõukogu, tutvunud KV15 taotluste sisulise hindamise protokolliga ja KÜSKi juhatuse 

selgitustega,  

otsustas: (poolt 9; ei hääletanud 1)     



1. Suurendada taotlusvooru KV15 „Vabaühenduste koostöövõrgustike taotlusvoor“ toetusteks antavat 

summat 113 901,40 euro ulatuses taotlusvoorudes toetuseks mitte antud või tagasi küsitud summas  

47402,85 eurot ja heade ideede konkursi seni kasutamata vahenditest summas  66498,55 eurot ning 

kinnitada taotlusvoorus antavate toetuste mahuks 338 901,40 eurot. 

2. Muuta vastavalt KÜSKi 2015 finantsplaani ja tegevuskava. 

 

Hääletamine    
E-hääletamisel osalesid KÜSKi nõukogu liikmed Tanel Talve – 20.07.15, Raido Roop – 21.07.15, 

Toomas Trapido – 20.07.15, Demis Voss – 20.07.15, Madle Lippus – 21.07.15, Kaia Sarnet – 

22.07.15, Arho Tuhkru – 23.07.15, Maiu Uus – 23.07.15, nõukogu juhataja Kristiina Tõnnisson – 

20.07.15. 

Ei osalenud Külliki Kübarsepp. 

 

Nõukogu esinaine: 

Kristiina Tõnnisson   

 

Nõukogu liikmed:       Protokollis: Agu Laius 
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