
 

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu e-hääletuse protokoll nr NP-III-36-EH_TE16-

Lisarahastus_050816 

                      1. augustil 2016 

Vastavalt KÜSKi põhikirja punktile 4.12. esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil 

28.07. – 5.08.2016.a. otsustamiseks: 

1. Täiendavate vahendite eraldamine vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete 

pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru (TE16) projektide toetamiseks. 

Taotlusvooru esitati kokku 105 taotlust, millega taotleti toetust kokku 1 616 711,43  eurot. KÜSKi 

2016.a. finantsplaanis on taotlusvooru toetusteks ette nähtud 285 000 eurot, mis võimaldab toetada 15 

taotlust. Taotlusvooru projektide hindajad järeldasid, et esitatud projektide tase oli hea ning toetust 

vääriks oluliselt rohkem taotlusi.  

Seisuga 27.06.16 on tegevusvaldkonnas 1 vabanenud 4 eelmise vooru lõpparuannete kontrollimise 

järel vahendeid kokku 14 361,33€. KÜSKi 2015. aasta finantsplaanis kavandatud Ajujahi stipendiumist 

jäi välja maksmata 5000 eurot.  

KÜSKi 2016.aasta finantsplaanis on tugitegevuste konkursi taotluste rahastamiseks ning vajadusel 

nõukogu otsuse alusel teistele taotlusvoorudele ja/või konkurssidele lisavahendite või erakorraliste 

toetuste eraldamiseks kavandatud 75 682,65 eurot, millest 60 000 eurot on planeeritud tugitegevuste 

konkursi taotluste toetamiseks ja 15 682,65 eurot nõukogu otsuse alusel teistele taotlusvoorudele 

lisavahendite eraldamiseks.     

 KÜSKi juhatus taotleb, tuginedes taotlusvooru hindamistulemustele ja hindamiskoosoleku 

protokollile, eraldada  

- eelmistest tegevusvaldkonna 1 taotlusvoorudest vabanenud jääk summas 14 361,33 eurot; 

- välja maksmata Ajujahi stipendiumi jääk summas 5000 eurot; 

-           ning tugitegevuste konkursi vahenditest summa 2184,61 eurot; 

kokku 21 545,94 eurot, täiendavalt teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise 

taotlusvooru projektide toetamiseks. See võimaldab toetada 17 esitatud taotlust kokku summas 306 

545, 94 eurot. 

 

KÜSKi nõukogu, lähtudes otsustamiseks esitatud infost ja KÜSKi juhatuse põhjendustest, 

 

otsustas:  

1. Eraldada täiendavalt vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse 

tõstmise taotlusvooru (TE16) projektide toetamiseks  

o eelmistest tegevusvaldkonna 1 taotlusvoorudest vabanenud jääk summas 14 361,33 eurot, 

o välja maksmata Ajujahi stipendiumi summas 5000 eurot, 

o ning tugitegevuste konkursi vahenditest summa 2184,61 eurot. 

 



Hääletamine: Poolt 10 

E-hääletamisel osalesid KÜSKi nõukogu liikmed Külliki Kübarsepp, Tanel Talve, Raivo Küüt, Alari 

Rammo Raido Roop, Toomas Trapido, Kristiina Tõnnisson, Arho Tuhkru, Maiu Lauring, Demis Voss. 
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