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PÄEVAKORD: 

1. Alternatiivide arutelu vabaühenduste võimekuse kasvu toetamiseks 2019. aastal 

2. NULA inkubaatori läbiviimise riigihanke maksumuse otsustamine 

3. Järgmise koosoleku aja otsustamine 

 

Koosoleku avamine. 

 

Maiu Lauring avas koosoleku.  

 

Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

  

1. Alternatiivide arutelu vabaühenduste võimekuse kasvu toetamiseks 2019. aastal 

Maiu Lauring juhatas arutelu sisse ning tuletas meelde eelmisel korral tehtud otsuseid laiendada 

taotlejate sihtgruppi, eraldada suuremaid toetusi pikemaks perioodiks vähematele ühingutele ning 

loobuda piirkondlike ja üleriigiliste taotlejate eraldi hindamisest. 

Mari-Liis Dolenko tutvustas erinevaid võimalikke variante 2019. aasta taotlusvooruks. Järgnenud 

arutelus tõid nõukogu liikmed välja, et arenguvajaduste läbimõtlemine on endiselt ühingute nõrgim 

koht, mistõttu pole ka seniseid toetusi alati kõige tulemuslikumalt kasutatud. Selle põhjal jõuti 

järeldusele, et järgmise taotlusvooru fookus võiks jääda vabaks, kuid katsetada võiks kaheastmelist 

taotlemist – esimeses astmes toetatakse eneseanalüüsi läbiviimist, teises arenguhüppe saavutamist. 

Selline lähenemine võimaldaks ühingutel kaasata väliseksperdi juba varasemas faasis, kuid võimalus 

on ka arenguvajaduste analüüs ise ühingus ära teha. Ka on selle lähenemise puhul võimalik, et ühing 

ei näe peale analüüsi tegemist vajadust teise etappi taotlema tulla, ajastab selle aasta või paar hilisemaks 

või pöördub mõne teise rahastaja juurde, kelle eesmärkidega ühingu olemus, tegemised paremini 

haakuvad.  

Arutati, kas esimesse vooru võiks taotlemine olla avatud jooksvalt, et tagada maksimaalne paindlikkus. 

Samal ajal on aga rahavoo juhtimise võtmes väga oluline jääda tähtaegadega taotlemise juurde. 

Mõttena pakuti välja kaks kuni neli taotlemise tähtaega. Esimese astme puhul tehti büroole ettepanek 

korraldada kaks kuni neli taotlemise tähtaega aastas, toetussummaga kuni 4 000 eurot, projekti 

perioodiks kuni 4 kuud ning toetuste kogusummaks ca 200 000 eurot. Samuti anti büroole soovitus 

mõelda omafinantseeringu vajalikkuse üle.  

Teise astme toetuste kogusummaks soovitati ca 400 000 eurot, võimalusel rohkemgi. Projekti perioodi 

osas lepiti kokku maksimaalselt kaks aastat. Aruelus jäi lahtiseks kas võimaldada projekti lühemat 



perioodi, kui vajalikud tulemused ja arenguhüpe on sooritatav ning tõendatav alla 2 aastaga. 

Samuti paluti bürool mõelda läbi, milliste mitterahaliste meetmetega KÜSK omalt poolt kahe aasta 

jooksul taotlejate arenguhüpet võimendab. 

Nõukogu liikmed arutasid ka maksimaalse toetussumma teemal. Väljapakutud 25 000 eurot 

maksimaalseks toetussummaks võib olla liiga väike kaheks aastaks. Samas kui vadata senist 

toetussummade kasutamist, siis võib olla ka liiga suur. Kui aga võrrelda ettevõtluse starditoetusega, on 

siiski piisav. Oluline on leppida kokku selged ootused nii taotlusvooru kui iga toetuse tulemustele  

Otsustati: 

1. KÜSKi suveseminaril läbi arutada võimalikud lahendused koos teiste osapooltega ja paluti bürool 

koostada sealsest tagasisidest kokkuvõte. 

2. Kui suveseminarilt ei tule kaalukaid vastuargumente, siis 2019. aastal katsetada arenguhüppe 

taotlusvoorude läbiviimisel kaheastmelist taotlemist ja bürool välja töötada vajalikud tingimused 

järgmiseks nõukogu koosolekuks. 

 

2. NULA inkubaatori läbiviimise riigihanke maksumuse otsustamine 

Agu Laius teavitas, et NULA uue hooaja käivitamiseks oleks vajalik läbi viia riigihange, kuna leping 

praeguse partneriga lõpeb. Selleks, et hanke läbiviimiseks vajalikud materjalid ette valmistada, on 

vajalik nõukogu otsus hankelepingu maksimaalse maksumuse osas.  

Nõukogu liikmed arutasid, kas hankelepingu maksumuse tõstmine toob kaasa paremad tulemused või 

on seal vahel suutlikkuse haripunkt. Agu Laius selgitas, et inkubaatorit alustades ei olnud selgust 

maksumusest, kuid tänaseks on senise partneriga koostöös selgunud, et KÜSKi rahastus moodustab ca 

kolmandiku kogukuludest, ülejäänu on tulnud partneril ise finantseerida. Jõuti üldisele arusaamale, et 

kuna programm on tulemuslik ja vajalik, kvaliteedi jätkumine KÜSKile oluline, siis võiks maksumust 

suurendada. Lisaks aga soovitati bürool mõelda millegi enama tellimise peale hankes. 

Otsustati:  

1. Anda büroole ülesandeks NULA inkubaatori läbiviimise riigihanke ettevalmistamine 

maksumusega 30 000 eurot aastas (koos käibemaksuga).  

 Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1 

 

3. Järgmise koosoleku aja otsustamine 

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 10. oktoobril kell 14:00-

17:00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.  

 

Juhatas:        Protokollis: 

Maiu Lauring        Agu Laius 

Nõukogu liikmed: 

Alari Rammo 

Demis Voss 

Helina Loor 

Kari Käsper 

Raivo Küüt 

Raido Roop 

 


