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Muudatused KOP programmdokumendis ja taotlemisel 2017. aastal. 

 

Sisulised muudatused 2017. aasta voorudeks: 

 

1. 2017. aastal võib toetust taotleda ka kogukondades Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 

tähistamiseks vajalike tegevuste läbiviimisega seotud kuludeks. 

 

Selgitus:  

 Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine ei anna projektile lisapunkte ega mingit muud 

eelist võrreldes teiste taotlustega – see on lihtsalt võimalus omalt poolt panustada Eesti 

Vabariigi juubeli tähistamisse. Projektile esitatavad nõuded ja ootused on endiselt 

samad, kui kõigi teiste projektide puhul – soov EV100 sünnipäeva tähistada iseenesest 

ei garanteeri seda, et projekt saab rahastuse; 

 Kui seote oma projekti EV100 tähistamisega, siis see, milline on projekti seos selle 

tähtpäevaga ja kuidas sellest avalikkust teavitate tuleb lahti kirjutada taotlusvormis. 

 

 

2. Muutunud on lävend: Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui koondhinne on 

vähemalt 2,50. Seni oli lävend 2,00. 

 

Selgitus:  

 Selleks, et esitatud taotlus vastaks sisuliselt piisavalt palju programmi ja meetme 

eesmärgile ning oleks koostatud piisava kvaliteediga on seatud lävend – eraldatud 

toetusvahenditele konkureerivad kõik projektid, mis on ületanud lävendi. Projektid, 

mille kaalutud keskmine hinna on jäänud allapoole lävendit, ei saa toetust ka sel juhul, 

kui maakonnas vooruks ette nähtud rahalisi vahendeid veel jätkuks. Rahastamist ei 

garanteeri tingimata ka see, kui projekti hinne on lävendist kõrgem – sel juhul 

jaotatakse toetusvahendeid projektidele keskmise hinde põhjal moodustunud 

paremusjärjestuse alusel kuni toetusvahendite lõppemiseni. Võib juhtuda, et keskmine 

hinne projektile on küll lävendist kõrgem kuid taotlusvoorus oli parema keskmise 

hindega projekte nii palju, et kõigile lävendi ületajatele vahendeid ei jagu. Küll aga on 

kindel see, et juhul, kui taotluse kaalutud keskmine hinne jääb lävendist madalamale, 

projekti ei rahastata. 

 Muudatuse põhjenduseks on see, et mitmel puhul on olnud projekte, mille kaalutud 

keskmine hinne on olnud napilt üle 2 punkti kuid mille puhul hindajad ei ole veendunud, 

et projekt on piisavalt hästi läbi mõeldud või vastab piisavalt programmi ja meetme 

eesmärgile, et seda on mõistlik rahastada. Seega otsustas ministeerium siin 

kvaliteedilävendit tõsta. 

 Kui projekti keskmine hinne jääb alla lävendi, võite alati maavalitsuse poole pöörduda 

ja küsida, mis põhjusel on hindajad projekti madalamalt hinnanud – kas pigem on 

tegemist üleüldse taotlusega, mida ei peaks hindajate hinnangul KOPist rahastama või 

on mõistlik taotlus paremini läbi mõelda ja vead parandada ning esitada mõnes 

järgmises voorus uuesti. Tasuta konsultatsiooni projektitaotluse koostamise kohta 
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annavad ka maakondlik arenduskeskuse MTÜ konsultandid 

(http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-konsultandid). NB! konsultandi nõustamisteenus ei 

sisalda taotleja eest projektitaotluse koostamist.   

 

3. Muudetud on meetme 1 hindamiskriteeriumite osakaale. 

Kriteerium 2  - projekti vajalikkus kogukonna jaoks ning kogukonna liikmete kaasatus projekti 

elluviimisesse uus osakaal 20% (seni 15%) 

Kriteerium 3 - projekti tegevuste (valitud lahenduste) põhjendatus ja vajalikkus kavandatud 

tulemuse uus osakaal 20% (seni 25%). 

 

Selgitus: Soovime senisest enam projekti juures väärtustada vajalikkuse analüüsi ja kogukonna 

kaasatust projekti (nii vajaduste analüüsi kui projekti tegevuste juures). 

 

Lisaks teadmiseks: 

1) Kindlasti esitage taotlus 2017 õige taotlusvooru taotlus- ja eelarvevormidel. KÜSK 

on võrreldes 2016 aastaga taotlusvorme täpsustanud, kaasajastanud ja ka osaliselt 

lihtsustanud. Vanal vormil esitatud taotlused on nõuetele mittevastavad taotlused ja ei 

lähe hindamisele; 

2) Programmdokumendis on täpsustatud ka seda, kuidas maavalitsus tehniliselt 

taotlusi/aruandeid menetleb: 

a. milliste andmete alusel kontrollib maavalitsus taotleja nõuetele vastavust (PD 

punkt 3.7); 

b. milliseid ebatäpsusi või puudusi ei saa parandada (PD punkt 8.4 – taotlust ja 

eelarvet sisuliselt muuta ei või); 

c. kuidas käituda huvide konflikti olukorras tehtud tehingu puhul (PD punkt 14.19) 

3) Aruannete esitamine – esialgsete kavade kohaselt saab aruandeid maavalitsustele 

esitada kuni 15.11.2017.a. Millisele asutusele või isikule saab aruandeid esitada alates 

16.11.2017, selgub lähiajal ja anname kindlasti sellest teada nii kodulehel kui ka 

toetust saanud ühendustele otse.  

http://kysk.ee/maakondlikud-mtu-konsultandid

