
Regionaalministri käskkiri Abiks taotlejale  
07.03.2013 nr 1-4/42    ning   28.08.2013 nr 1-4/154 01.10.2013 taotlusvoor 

1.             Programmi eesmärk, reguleerimis- ja rakendamisala 
1.1.       Kohaliku omaalgatuse programmi (edaspidi programm) eesmärk on 
kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku 
initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike 
teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
1.2.       Käesolev käskkiri reguleerib programmi 2013. aasta vahenditest toetuse 
taotlemist, andmist, kasutamist ja tagasinõudmist. 
1.3.       Programmi väljatöötamise ja üldise koordineerimise eest vastutab 
Siseministeerium.
1.4.       Programmi elluviimise eest vastutavad SA Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital (edaspidi KÜSK) ja maavalitsused. 
1.4.1.          KÜSK avab programmi taotlusvoorud ja meetmed, korraldab 
infopäevi taotlejatele, infoseminar-nõupidamisi ja koolitusi maavalitsustele, 
nõustab taotlejaid ja maavalitsustes programmiga tegelevaid maavanema poolt 
määratuid isikuid, esitab Siseministeeriumile maavalitsustelt saadud info ja 
aruandluse alusel ülevaated ja koondaruanded programmi vahendite kasutamise 
kohta, koostab käesoleva käskkirja alusel aruandevormid ja taotluste 
hindamismeetoodika. 

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31.05.2012 määruse nr 39 “Siseministeeriumi põhimäärus” paragrahvi 25 lõike 2 punkti 2 ja 17 alusel ning 
lähtudes Vabariigi Valitsuse 10.02.2011 korraldusest nr 48 “Kodanikuühiskonna arengukava 2011 – 2014“ ja Vabariigi Valitsuse poolt 31.01.2013 
heaks kiidetud Kodanikuühiskonna arengukava 2011 - 2014 rakendusplaanist aastateks 2013-2014. 

I   ÜLDSÄTTED

Kohaliku omaalgatuse programmi projekte menetlevad 
asukohajärgsete maavalitsuste töötajad. Taotluse esitamise 
aadressid (e- ja postiaadressi) leiate vastava maavalitsuse 
kodulehelt. Maavalitsuste esindajaks määratud isikute 
kontaktandmed leiate KÜSK kodulehelt. Maavalitsuste töötajad 
vastavad taotlejate ja toetuste saajate küsimustele ja 
koordineerivad hindamiskomisjonide tööd. Maavalitsuse töötajad 
küsivad vajadusel lisaküsimusi ja - dokumente, need tuleb 
kindlasti esitada määratud tähtajal.



1.4.2.          Maavalitsus teavitab toetuse andmise võimalustest, annab selgitusi 
taotlejale ja toetuse saajale toetuse andmist ja kasutamist puudutavates küsimustes, 
registreerib maavalitsusse laekunud taotlused, menetleb taotlusvoorudesse 
laekunud taotlusi, teenindab taotluste hindamiseks moodustatud maakondliku 
komisjoni tööd, teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused, 
avalikustab toetuse saajad oma veeblehel, esitab KÜSKile toetuse andmise ja 
kasutamise aruandluse jaoks vajalikud andmed, sõlmib lepingud toetuse saajatega. 

1.5.       Programmi elluviimiseks sõlmib KÜSK lepingud maavalitsustega. 
1.6.       Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil. Tallinnas ja Tartus 
seondub toetuse saaja tegevus asumitega.
2.      Mõisted
2.1.       Asum on linnasisene piirkond. 
2.2.       Kogukond on mingis piirkonnas elav teatud sotsiaalsete suhete 
võrgustikuga seotud inimeste rühm. 
2.3.       Kogukonnateenus on kogukonna poolt käivitatud kohalikule arengule ja 
töökohtade loomisele orienteeritud jätkusuutlik tegevus uute väärtuste loomiseks 
kogukonna või tema liikmete jaoks, mis pole kogukonna liikmetele piisavalt 
kättesaadavad. 
2.4.       Omafinantseering on taotleja või toetuse saaja rahaline ja/või rahaliselt 
mõõdetav panus projekti, mis on kajastatud projekti eelarves. Omafinantseeringu 
hulka arvatakse ainult projekti elluviimiseks tehtavad abikõlblikud kulud. Toetuse 
saaja teiste projektide elluviimiseks eraldatud vahendeid ei saa kasutada 
omafinantseeringuks, kui ei ole ette nähtud nende eraldamine kohaliku 
omaalgatuse programmi esitatud projekti tegevuste rahastamiseks. 
2.5.       Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis 
piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust 
taotletakse või kasutatakse. 
2.6.       Projekti abikõlblik kulu on kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja 
projekti elluviimiseks vajalik, tehtud kooskõlas käesoleva programmdokumendis 
sätestatud nõuetega. 

kindlasti esitada määratud tähtajal.



2.7.       Projekti abikõlblikkuse periood on käesolevas programmdokumendis ja 
toetuse taotluse rahuldamise otsuses või toetuslepingus sätestatud ajavahemik, 
millal projekti tegevused algavad ja lõpevad ning projekti teostamiseks vajalikud 
kulud tekivad.
2.8.       Projekti periood on taotleja poolt projekti elluviimiseks kavandatud aeg 
abikõlblikkuse perioodi jooksul. Projekti periood sätestatakse toetuse rahuldamise 
otsuses ja toetuslepingus.
2.9.       Projektitoetus või edaspidi toetus on rahastamisliik, millega avalik sektor 
toetab konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, aja ja ressursiga 
piiritletud kodanikuühenduste poolt elluviidavaid tegevusi või tegevuste kogumit. 
Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse projektipõhiselt.
2.10.   Rahaliselt mõõdetav panus on omafinantseeringu vorm, mida ei tõendata 
kuludokumentidega, vaid toetuse saaja ja/või toetuse saajale rahaliselt mõõdetava 
panuse andja poolt koostatud või muude dokumentidega, mis tõendavad antud 
panuse kasutamist projektis (nt vabatahtliku töö päevik, ostetud kauba üleandmise 
akt, tõend ürituse läbiviimise ruumi osas, kui ruum anti kasutamiseks ilma selle 
eest tasumata jmt). 
2.11.   Taotlus on programmi taotlusvormil esitatud projekti kirjeldus ja sellele 
lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks.
2.12.   Toetuse taotleja on kodanikuühendus, mis esitab taotluse toetuse 
saamiseks. 
2.13.   Õpiring on inimeste rühm, kes vabal tahtel on omavahel liitunud selleks, et 
ühiselt äratada inimestes üldine kultuurihuvi ja heatahtlik suhtumine nii 
üksteisesse kui ka ühiskonda ning õppimise teel end järjekindlalt arendada ja selle 
tulemusel osaleda aktiivselt kohalikus ja ühiskonnaelus. 

NB! Mõistete sisuga on oluline tuttav olla!

3.1.1.          kevadvoorus tähtpäevaks 01.04.2013; 

II TOETUSE ANDMINE
3.             Programmi taotlusvoorud, meetmed, väljund- ja tulemusnäitajad
3.1.       Taotlusi esitatakse kaks korda aastas:

3.1.2.          sügisvoorus tähtpäevaks 01.10.2013. 



3.2.       Toetuse taotlemiseks esitab taotleja punktis 3.1 toodud tähtpäevaks 
projekti elluviimise asukohajärgsele maavalitsusele paberkandjal ühes eksemplaris 
või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt käesoleva käskkirja nõuetele vastava 
vormikohase taotluse. Punktis 3.1.2. toodud tähtpäevaks elektrooniliselt esitatav 
taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse 
programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb 
viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel 
maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.10.2013).

Käsipostiga saadetud taotlus peab olema asukohajärgses 
maavalitsuses kohal kell 16:30, elektrooniliselt tuleb taotlus saata 
mitte hiljem, kui 16:30.

3.3.       Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, juhul kui 
need on esitatud erinevatesse meetmetesse.

Juhul, kui ühe taotluse elluviimine sõltub teise taotluse 
rahastamisest, siis tuleks seda mõlemas taotluses selgelt 
väljendada.

3.4.1.          Meede 1 „Kohalik areng“, toetatakse tegevusi nagu näiteks: 

3.4.1.1.              kohaliku arengu ja omaalgatuse alaste koolituste ja infopäevade 
korraldamine;

3.4.1.2.              kogukonna jaoks oluliste materjalide kogumine, 
süstematiseerimine ning kättesaadavaks tegemine;

3.4.1.3.              kogukonna (küla, alevi, asumi jne) arengukava koostamine, 
kohalikku arengut ja omaalgatust käsitlevate analüüside ja uuringute läbiviimine; 

3.4.1.4.              kogukonna jaoks ajaloolist, kultuurilist või muud tähtsust omavate  
tähtpäevade ja sündmuste tähistamine ja ürituste korraldamine; kogukonna 
identiteeti ja sidusust tugevdavate ürituste, konkursside ja kultuuriprojektide 
korraldamine. 

3.4.       Programmi viiakse ellu  järgmiste meetmete kaudu:

Kohaliku arengu projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist, mille tulemusena  on 
kogukonnad elujõulised ning kasu saavad eelkõige kogukonna 
liikmed, kelle identiteet on tugevalt kogukonnaga, kelle initsiatiiv 
ühiskonnas kaasarääkimisel oma vajaduste ja huvide esindamisel 
suureneb ning kes teevad koostööd kogukonna arendamisel ja 
kohaliku elu edendamisel;  Projektides kirjeldatud väljundid, mille 
abil tulemusteni (muutusteni) jõutakse on siin eelkõige:
avalikkusele kättesaadavaks tehtud kogutud ja süstematiseeritud 
mitmesugustes valmidusastmetes materjalid (sh uuringute 
analüüsid, kogukonna elujõulisuse jaoks olulised väljaanded, 
strateegiaid kirjeldavad dokumendid jms);
kirjeldatud väärtused, teadmised ja oskused;
korrastatud/koristatud ruumid ja objektid;  
ürituste, sündmuste jms läbiviimiseks otseselt vajalikud 
materiaalsed vahendid ; jms



3.4.2.          Meede 2 „Kogukonnapärand“, toetatakse tegevusi nagu näiteks 

3.4.2.1.              kehtetu alates 28.08.2013; 
3.4.2.2.              kogukonna jaoks ajaloolist ja kultuurilist tähtsust omavate paikade 
tähistamine (stendid, viidad, mälestustahvlid jms).

3.4.3.          Meede 3 „Kohaliku elukeskkonna parandamine ja 
kogukonnateenused”, toetatakse tegevusi, nagu näiteks 

3.4.3.1.              avalikuks kasutuseks mõeldud objektide (spordiplatsid, 
mänguväljakud, kokkutulekukohad jms) rajamine või korrastamine; 
3.4.3.2.              kehtetu alates 28.08.2013;   
3.4.3.3.              avalikuks kasutuseks mõeldud hoonete ja ruumide remont ja 
rekonstrueerimine; 

3.4.3.4.              vara soetamine pikaajaliseks kasutamiseks kohaliku aktiivsuse 
suurendamiseks ja uute oskuste omandamiseks; 

3.4.3.5.              kogukonnateenuste arendamiseks ja rakendamiseks vajalikud vara 
soetused ja investeeringud. 

Kogukonnapärandi projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist,  mille tulemusena 
kogukonnaliikmete identiteet ja side kogukonnaga/ paikkonnaga 
muutub väärtuslikumaks. Projektides kirjeldatud väljunditeks on 
investeeringud pärandvaradesse, mis on olulised  kogukonna 
identiteedi tugevdamiseks ja edasikestmiseks, mida põlvest põlve 
edasi antakse.     Seal hulgas, "paikade tähistamise" all mõtleme 
siinkohal ka paigale iseloomulikku, olulist ja  väärtuslikku 
väljaannet. Kas väljaanne on "pärand" või mitte ?  Sõltub 
eesmärgist,  kas eesmärk on säilitataval kodu- , kultuuri-, ....-,  
ajalooliste materjalide kogumil on aegumatu  väärtus, (kas see on 
midagi sellist, mida uhkusega külalistele näidatakse – „see on 
meie kogukonna väärtus, ja identiteet“)  või see aegub (nagu 
näiteks trükitud arengukava,  info- , koolitus-, või mingi muu 
materjal, mis mõnda aega seisab, ja siis kuskile kapi/toa nurka 
tolmuma või mõne aja pärast vanapaberisse viiakse).  Hindamisel 
on tähtis, et kõik pärandi säilitamiseks tehtavad investeeringud 
konkureeriksid maakonna piires samadel alustel.   

Kogukonnateenuste projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist,  mille tulemusena 
avalikuks kasutuseks tehtud investeering: väärtustab kohalikku 
elukeskkonda ning arendab majanduslikku aktiivsust; 
Projekti eesmärkide saavutamiseks investeeritakse väljunditesse, 
mida kogukonna liikmed aktiivselt kasutavad: varad 
kogukonnateenuste käivitamiseks/ arendamiseks ning 
ehitatud/rajatud, rekonstrueeritud/remonditud objektid, ehitised.
Kogukonnateenuse all mõistame siinkohal nii konkreetse teenuse 
käivitamiseks/ arendamiseks tehtava investeeringu kasutusele 
võtmist,  kui ka  kohaliku elukeskkonna parandamiseks tehtud 



3.4.4.          Meede 4 „Õpiringid“, tegevustoetus õpiringide ettevalmistamiseks ja 
läbiviimiseks, õpiringide osalejate poolt püstitatud eesmärkide saavutamiseks 
osalejate poolt teadmiste vahetamine ja uute oskuste omandamine. 

Õpiringide toetamise projekte sügisvoorus vastu ei võeta.

3.7.     Programmi väljundnäitajateks on:
3.7.1.          esitatud taotluste arv taotlusvoorude ja meetmete  lõikes maakonniti;
3.7.2.          toetatud projektide arv ja eraldatud toetuste summa taotlusvoorude ja 
meetmete lõikes maakonniti;
3.7.3.          meede 1 - kohaliku arengu ja omaalgatuse alaste koolituste, 
infopäevade arv; 
3.7.4.          meede 1 - piirkonna jaoks tähtsust omavate tähistatud sündmuste ja 
tähtpäevade arv; 
3.7.5.          meede 1 - valminud arengukavade, uuringute ja analüüside arv; 
3.7.6.          meede 2 – toetatud projektide raames valminud trükiste ja muude 
üllitiste temaatiline ja koguseline statistika;
3.7.7.          meede 3 – rajatud ja korrastatud objektide arv; 
3.7.8.          meede 3 -  toetatud kogukonnateenuste arv; 
3.7.9.          meede 4 - toimunud õpiringide ja seal õppijate arv maakonniti.
3.8.       Programmi tulemusnäitajad on:
3.8.1.          kohaliku omaalgatuse programmi projektidesse hõlmatud inimeste 
hulk on kasvanud; 
3.8.2.          kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekte juhtinud 
kodanikuühenduste liikmete arv on kasvanud; 
3.8.3.          toetatud ühenduste poolt kohalike omavalitsuste arengukavadesse või 
eelarvestrateegiatesse tehtud ettepanekud;
3.8.4.          toetatud ühenduste omatulu kasv. 

3.5.     2013. aasta kevadvoorus avatakse meetmed 1, 2, 3 ja 4.

Väljund- ja tulemusnäitajate analüüsiks on vaja, et toetuse 
kasutamise aruannetes on vastav info korrektselt esitatud.

3.6.     2013 aasta sügisvoorus avatakse meetmed 1, 2 ja 3.

investeeringut. Oluline on, et tehtud investeering oleks kogukonna 
liikmetele kättesaadav (avalikus kasutuses) ning kogukonna 
liikmetel on kindel vajadus/ soov tehtud investeeringut kasutada, 
olgu selleks siis kiigeplats või pesumasin.



4.             Programmi vahendid, toetuse piirmäärad ja omafinantseeringu 
määr
4.1.                 Programmi vahendite jaotuse maakondade vahel kinnitab 
regionaalminister käskkirjaga.
4.2.                 Projektitoetuse piirmäärad on järgmised:  
4.2.1. meetme 1, 2 ja 3 toetuse piirmäär on 1 600 eurot; 
4.2.2.          meetme 4 toetuse piirmäär on 200 eurot (projekti kestus minimaalselt 
4 kuud, toetus kuni 50 eurot ühe õpikuu kohta, vähemalt 1 õpikord kuus ja 
minimaalne osalejate arv 8). 

4.3.1.          meetme 1 omafinantseeringu määr on 10,00% projekti eelarvelisest 
kogumaksumusest. Omafinantseeringust vähemalt 50,00% peab olema rahaline ja 
kuni 50,00% võib olla rahaliselt mõõdetav panus;

4.3.2.          meetme 4 korral on omafinantseeringu kohustust ei ole, kuid on 
soovituslik, et osalejad maksavad osalustasu;  

4.3.3.          meetmete 2 ja 3 omafinantseeringu määr on 10,00% projekti 
eelarvelisest kogumaksumusest, omafinantseering peab olema rahaline.

5.1.1.          projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu 
maksud; 

Projekti on lubatud juhtida vaid füüsilisel isikul. NB! Kinni tuleb 
pidada ka maksuseadustest 

5.1.2.          projekti tegevustega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning 
projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste sh konsultatsiooniteenuste 
kulud;  

4.3.       Omafinantseeringu määrad on järgmised: 

5.      Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
5.1.     Meetme 1 abikõlblikud kulud:

Sügisvoorus on toetuse piirmäär 1600€,  õpiringide toetamise 
projekte vastu ei võeta. NB! Kui projekti eelarvesse 
kalkuleeritakse üldkulud, siis peavad need mahtuma toetuse 
piirmäära sisse.

Rahaliselt mõõdetav panus (nagu näiteks vabatahtlik töö, 
kolmandate isikute poolt tehtud kulud, sh ruumide tasuta kasutada 
andmine jms)  omafinantseeringuna on lubatud ainult kohaliku 
arengu projektide elluviimisel. Vabatahtliku töö tunnihinna 
arvestuse aluseks võetakse  Eesti statistikaameti kodulehel 
avaldatud II kvartali keskmine bruto tunnipalk 
(http://www.stat.ee/65267), ümardatuna täiseurodesse. Vastavalt 
tegevusalale tähendab siinkohal seda, millist tööd vabatahtlik 
konkreetse projekti elluviimisel teostab.
Kogukonnapärandi säilitamise  ja kogukonnateenuste 
käivitamise/arendamise projektidel peab  omafinantseering olema 
rahaline.



5.1.3.          projekti tegevusega seotud ürituste korraldamisega seotud kulud; 
5.1.4.          projekti info- ja teavitustegevuste kulud (veebilehega seotud, projekti 
meedias kajastamise, trükiste ja digitaalsete infokandjate ettevalmistamise ja 
väljaandmise kulud jmt);
5.1.5.          projekti elluviimisega otseselt seotud vahendite soetamise kulud, mille 
vajadus ja edasine kasutus põhjendatakse eelarves; 
5.1.6.          projekti elluviimisega seotud transpordikulud, mis on arvestatud ja 
vormistatud lähtudes kehtivatest maksuseadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest 
ning toetuse saaja kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjast;
5.1.7.          muud projekti elluviimisega otseselt seotud projekti eelarves 
sisalduvad põhjendatud ja vajalikud kulud, sh ka projekti elluviimisega otseselt 
seotud siseruumides vajalikud väikesemahulised remondikulud;

5.1.8.          toetuse saaja üldkulud kuni 10,00 % toetusest, üldkulude kasutamise 
otsustab toetuse saaja ning üldkulusid ei ole vaja dokumentaalselt tõendada ja 
kuludokumente ei ole vaja esitada. Kui toetuse saajaks on seltsing, siis üldkulude 
kasutamise kohta tuleb esitada kuludokumendid;

Üldkulud KOP programmi mõistes on kulud, mis ei pea olema  
projekti tegevustega otseselt seotud. Üldkulude kohta ei ole vaja 
eelarve seletuskirjas esitada detailset kalkulatsiooni. Üldkulude 
kohta ei ole vaja kuluaruandesse kirjutada tõendavate 
kuludokumentide rekvisiite, samuti ei ole vaja neid projekti 
perioodi jooksul pangakontolt välja maksta (lubatud on neid 
kulusid tulevastesse perioodideks edasi kanda).  Kuluaruandes 
näidatakse üldkulud ühe summana, samadel alustel nagu 
eelarvestamiselgi. Kui üldkulusid eelarvesse arvestatud ei ole, siis 
pole neid võimalik ka elluviimisel aruandes kajastada. Üldkulud 
on näiteks:  side-, sõidukite kütuse-, bürooruumide rendi-, 
bürootarvete jms kulud.

5.1.9.          rahaliselt mõõdetav panus projekti elluviimiseks, mis sisaldub taotluse 
eelarves omafinantseeringu vastavas kulugrupis ja mille väärtus on 
dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult hinnatav ja kontrollitav;

Rahaliselt mõõdetav panus (nagu näiteks vabatahtlik töö, 
kolmandate isikute poolt tehtud kulud, sh ruumide tasuta kasutada 
andmine jms)   omafinantseeringuna on lubatud ainult kohaliku 
arengu projektide elluviimisel.

Täpsed kalkulatsioonid tuleb esitada eelarve seletuskirja 
vastavates lahtrites. 



5.1.10.      projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole 
Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad;

NB! Eelarvestamisel kajastatakse kulud  koos käibemaksuga. 
Juhul, kui on nõutavad hinnapakkumised, tuleb pakkumise 
küsimises rõhutada, et käibemaks peab olema lõpphinna sees.

5.1.11.      projektijuhtimise kulud. Projekti on lubatud juhtida vaid füüsilisel isikul.
5.2.     Meetme 1 mitteabikõlblikud kulud:

5.2.1.          amortisatsioonikulud;
Lubatud on projekti elluviimise otsekulud (välja arvatud üldkulud, 
mida pole vaja detailselt kalkuleerida)

5.2.2.          ehitusinvesteeringute kulud;
Ehitusinvesteeringute kulud on lubatud ainult kogukonnapärandi 
ja - teenuste projektides

5.2.3.          toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud 
(sh tehingud teise juriidilise isikuga, mis kuulub toetuse saaja juhatuse liikmele 
või projekti eelarvest töötasu saavatele töötajatele või milles nad on juhtimisorgani 
liikmed, kui selleks ei ole saadud maavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Huvide 
konflikti ohu on kohustatud esile tooma toetuse taotleja taotluses või projekti 
elluviimise käigus; 

MTÜ ja selle füüsilisest isikust juhatuse liikme vaheliste tehingute 
tegemisel kehtib mittetulundusühingute seadusest tulenev nõue, et 
ühingu ja juhatuse liikme vahel tehtud igapäevase 
majandustegevuse raamest väljuv ja turuhinnast mittelähtuv tehing 
on tühine, kui tehinguga ei ole nõustunud MTÜ üldkoosolek 
(MTÜS § 27 lg 5). Tuleks toimida MTÜ seaduse § 19. alusel : 
"Üldkoosoleku pädevus (4) juhatuse või muu põhikirjaga 
ettenähtud organi (§ 31) liikmega tehingu tegemise otsustamine, 
tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise 
otsustamine ning selles tehingus või vaidluses 
mittetulundusühingu esindaja määramine;      
(https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012030)".

5.2.4.          projektijuhtimise, -koordineerimise, assisteerimise sisseostmine teiselt 
juriidiliselt isikult (va leping FIE-ga );
5.2.5.          projektijuhtide, koordinaatorite, assistentide jt projektist töötasu 
saavate isikute vabatahtliku töö kulud antud projektis toetuse saaja rahaliselt 
mõõdetava panusena;
5.2.6.          toitlustus- ja toidukaupade ostmise kulud antud toetuse arvelt 
(omafinantseeringust on lubatud);

NB! Kinni tuleb pidada ka maksuseadustest.

5.2.7.          finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud 
ning teised finantskulud;

Projekti on lubatud juhtida vaid füüsilisel isikul.



5.2.8.          esinduskulud ja kingitused;
5.2.9.          viivised, rahatrahvid jmt;
5.2.10.      organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud;
5.2.11.      reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks;
5.2.12.      muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised 
kulud (nt pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud).

5.3.1.          projekti tegevusega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning 
projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste kulud;

5.3.2.          projekti elluviimisega otseselt seotud materjalide ja vahendite 
soetamise kulud, mille vajadus ja edasine kasutus põhjendatakse eelarves;

5.3.3.          toetuse saaja üldkulud (sh projektijuhtimine) kuni 10,00 % toetusest, 
üldkulude kasutamise otsustab toetuse saaja ning üldkulusid ei ole vaja 
dokumentaalselt tõendada ja kuludokumente ei ole vaja esitada. Kui toetuse 
saajaks on seltsing, siis üldkulude kasutamise, sh projektijuhtimise eest tasu 
maksmise kohta tuleb esitada kuludokumendid; 

Üldkulud KOP programmi mõistes on kulud, mis ei pea olema  
projekti tegevustega otseselt seotud. Üldkulude kohta ei ole vaja 
eelarve seletuskirjas esitada detailset kalkulatsiooni. Üldkulude 
kohta ei ole vaja kuluaruandesse kirjutada tõendavate 
kuludokumentide rekvisiite, samuti ei ole vaja neid projekti 
perioodi jooksul pangakontolt välja maksta (lubatud on neid 
kulusid tulevastesse perioodideks edasi kanda).  Kuluaruandes 
näidatakse üldkulud ühe summana, samadel alustel nagu 
eelarvestamiselgi. Kui üldkulusid eelarvesse arvestatud ei ole, siis 
pole neid võimalik ka elluviimisel aruandes kajastada. Üldkulud 
on näiteks:  side-, sõidukite kütuse-, bürooruumide rendi-, 
bürootarvete jms kulud

5.3.4.          projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole 
Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad; 

NB! Eelarvestamisel kajastatakse kulud  koos käibemaksuga. 
Juhul, kui on nõutavad hinnapakkumised, tuleb pakkumise 
küsimises rõhutada, et käibemaks peab olema lõpphinna sees.

5.3.5.          kehtetu alates 28.08.2013. 

Kulusid, mis ei ole projekti elluviimiseks otseselt vajalikud, või 
nimetatud mitteabikõlblikeks kuludeks, ei ole lubatud eelarves 
kajastada.

Kogukonnapärandi projektide eelarvesse on lubatud kalkuleerida 
pärandvara säilitamisega seotud investeeringud,  nende 
investeeringute kasutusele võtmisega otseselt seotud sisseostetud 
teenused juriidilistelt isikutelt ja FIE delt ning ühingu üldkulud 
(kuni10% eelarvesse kalkuleeritud toetuse summast, kokku toetus 
koos üldkuludega ei tohi ületada 1600€)

5.3.Meetme 2 abikõlblikud kulud:



5.5.1.          projekti tegevusega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning 
projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste sh konsultatsiooniteenuste 
kulud;
5.5.2.          projekti elluviimisega otseselt seotud vahendite soetamise kulud, mille 
vajadus ja edasine kasutus põhjendatakse eelarves; 
5.5.3.          projekti elluviimisega otseselt seotud rajatiste ehituskulud või rajatiste 
ja muud objektide korrastamisega kaasnevad kulud;  
5.5.4.          projekti elluviimisega otseselt seotud hoonete ja ruumide remondi- ja 
rekonstrueerimistööde kulud;

5.5.5.          toetuse saaja üldkulud (sh projektijuhtimine) kuni 10,00 % toetusest, 
üldkulude kasutamise otsustab toetuse saaja ning üldkulusid ei ole vaja 
dokumentaalselt tõendada ja kuludokumente ei ole vaja esitada. Kui toetuse 
saajaks on seltsing, siis üldkulude kasutamise, sh projektijuhtimise eest tasu 
maksmise kohta tuleb esitada kuludokumendid; 

Üldkulud KOP programmi mõistes on kulud, mis ei pea olema  
projekti tegevustega otseselt seotud. Üldkulude kohta ei ole vaja 
eelarve seletuskirjas esitada detailset kalkulatsiooni. Üldkulude 
kohta ei ole vaja kuluaruandesse kirjutada tõendavate 
kuludokumentide rekvisiite, samuti ei ole vaja neid projekti 
perioodi jooksul pangakontolt välja maksta (lubatud on neid 
kulusid tulevastesse perioodideks edasi kanda).  Kuluaruandes 
näidatakse üldkulud ühe summana, samadel alustel nagu 
eelarvestamiselgi. Kui üldkulusid eelarvesse arvestatud ei ole, siis 
pole neid võimalik ka elluviimisel aruandes kajastada. Üldkulud 
on näiteks:  side-, sõidukite kütuse-, bürooruumide rendi-, 
bürootarvete jms kulud

5.5.6.          projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole 
Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad; 

NB! Eelarvestamisel kajastatakse kulud  koos käibemaksuga. 
Juhul, kui on nõutavad hinnapakkumised, tuleb pakkumise 
küsimises rõhutada, et käibemaks peab olema lõpphinna sees.

5.5.7.          kehtetu alates 28.08.2013. 

Kogukonnateenuste projektide eelarvesse on lubatud kalkuleerida 
teenuste arendamisega (sh elukeskkonna parendamine) seotud 
investeeringud,  nende investeeringute kasutusele võtmisega 
otseselt seotud sisseostetud teenused juriidilistelt isikutelt ja FIE 
delt ning ühingu üldkulud (kuni10% eelarvesse kalkuleeritud 
toetuse summast, kokku toetus koos üldkuludega ei tohi ületada 
1600€)

5.5.       Meetme 3 abikõlblikud kulud:

5.6.      Meetme 3 mitteabikõlblikud kulud:
5.6.1.        kõik kulud, mis ei ole kirjeldatud käesoleva programmdokumendi punktis 5.5. 

5.4.       Meetme 2 mitteabikõlblikud kulud:
5.4.1.        kõik kulud, mis ei ole kirjeldatud käesoleva programmdokumendi punktis 5.3.



5.7.       Meetme 4 abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud:
5.7.1.          õpiringi toetus on oma sisult tegevustoetus, mille kasutamise ning 
abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud otsustab toetuse saaja, finantsaruannet ei 
ole vaja esitada.

5.8.1.          kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud toetatud projekti 
abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on esitatud hiljemalt projekti 
lõpukuupäevaga  ja nende alusel on tehtud ülekanded mitte hiljem kui 15 
kalendripäeva jooksul projekti lõpukuupäevast arvates;

NB! Tähelepanu projekti tegevuste ajakava planeerimisel! 

5.8.2.          kõigi toetatavate kulude (va üldkulud) kohta peab olema eelarve 
juurde kuuluvas seletuskirjas esitatud kulude detailne kalkulatsioon ja põhjendus;  

Hindamiskriteeriumi "Projekti eelarve kulude vajalikkus ja 
põhjendatus arvestades meetme abikõlblikke kulusid" alusel saate 
maksimaalsed punktid hindajatelt, kui kulude kalkulatsioonid on 
detailselt lahti kirjutatud, kulude suurus põhjendatud , kulud on 
abikõlblikud, nende vajalikkus tuleneb kavandatud tegevustest, on 
suuantud projekti eesmärgi saavutamiseks.

5.8.3.          üle 600 euro maksvate tellitud tööde, teenuste ja vara soetamise korral 
– tuleb taotlusele lisada vähemalt 2 hinnapakkumist;

Hinnapakkumised ei pea olema siduvad, kuid peavad andma 
hindajatele täpse arusaamise, miks kulu suurus on just selline. 
Mõlema hinnapakkumise sisu (ehk vastus lähteülesandele) peab 
olema samadel alustel kujunenud.

Õpiringide toetamise projekte sügisvoorus vastu ei võeta.

5.8. Üldised nõuded kuludele: 



5.8.4.          kõik projekti elluviimisel tekkinud abikõlblikud kulud peavad olema 
tõendatud arvete või võrdväärset tõendusväärtust omavate algdokumentidega ning 
selgelt eristatavad teistest toetuse saaja kuludest, va meetme 1 üldkulud (kuni 
10,00% toetusest) ja meetmete 2 ja 3 üldkulud koos projektijuhtimiskuludega 
(kuni 10,00% toetusest), seltsingute puhul peavad kõik abikõlblikud kulud, sh 
üldkulud koos projektijuhtimisega olema tõendatud ja need tuleb esitada koos 
finantsaruandega;

Üldkulud KOP programmi mõistes on kulud, mis ei pea olema  
projekti tegevustega otseselt seotud. Üldkulude kohta ei ole vaja 
eelarve seletuskirjas esitada detailset kalkulatsiooni. Üldkulude 
kohta ei ole vaja kuluaruandesse kirjutada tõendavate 
kuludokumentide rekvisiite, samuti ei ole vaja neid projekti 
perioodi jooksul pangakontolt välja maksta (lubatud on neid 
kulusid tulevastesse perioodideks edasi kanda).  Kuluaruandes 
näidatakse üldkulud ühe summana, samadel alustel nagu 
eelarvestamiselgi. Kui üldkulusid eelarvesse arvestatud ei ole, siis 
pole neid võimalik ka elluviimisel aruandes kajastada. Üldkulud 
on näiteks:  side-, sõidukite kütuse-, bürooruumide rendi-, 
bürootarvete jms kulud

5.8.5.          kõik toetusest ja rahalisest omafinantseeringust tehtavad projektikulud 
peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt, sularaha arveldused pole 
abikõlblikud.

NB! Kui te omafinantseeringu arvelt tehtud kulusid ei kanna 
samalt pangakontolt, kui toetuse arvelt tehtud kulud, siis on vaja 
kuluaruandega koos esitada ka selle teise konto väljavõte kulude 
maksmise kohta.

6.1.       Toetuste abikõlblikkuse perioodi algus:
6.1.1.          kevadvoorus - 01.04.2013 või taotluses näidatud hilisemast 
kuupäevast; 

6.1.2.          sügisvoorus - 01.10.2013 või taotluses näidatud hilisemast kuupäevast.

6.2.       Abikõlblikkuse perioodi pikkus: 
6.2.1.          meetme 1, 2 ja 3 projektidel on kuni 12 kuud;
6.2.2.          meetme 4 projektidel vähemalt 4 kuud ja peavad olema lõpetatud 
hiljemalt 31.03.2014. 
6.3.       KÜSK kuulutab taotlusvooru ja meetmed avatuks teate avaldamisega 
veebilehel www.kysk.ee ning avaldab kuulutuse ühes üleriigilises päevalehes.
6.4.       Maavalitsus teavitab programmist toetuse taotlemise võimalustest oma 
veebilehel.

6.            Projekti abikõlblikkuse periood ja taotlusvoorude avamine

NB! Tähelepanu projekti tegevuste ajakava planeerimisel! 
Projekti elluviimise käigus tekkinud tegelike kulude kohta esitatud 
kuludokumentide kuupäev ei tohi olla hilisem projekti 
lõpukuupäevast, maksmiseks on aega veel 15 kalendripäeva



6.5.       Taotlusvooru ja meetmete avamise teade peab olema avaldatud KÜSK ja 
maavalitsuse veebilehel kevadvoorus 3 nädalat ja sügisvoorus 4 nädalat enne 
taotluste esitamise tähtaega.
6.6.       Programmi taotlusvooru ja meetmete avamise teade peab sisaldama 
vähemalt järgmist teavet:
6.6.1.          programmi nimi, info taotlusvooru meetmete kohta, 
6.6.2.          toetuse saajate sihtgrupi kirjeldus; 
6.6.3.          taotluste esitamise tähtaeg ja koht;
6.6.4.          viited lisainfo saamiseks.

7.1.       Taotlejaks võivad olla:
7.1.1.          avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale 
liikmena kohalik omavalitsus või riik; 
7.1.2.          avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku 
omavalitsuse või riigi osalusel;  
7.1.3.          seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, 
linnades). 

7.2.     Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev 
ühendus on maakonna, linna (Tallinna linna puhul linnasisese piirkonna asumi), 
valla, alevi, aleviku või küla huvides tegutsev ühendus. Piirkondlikuks ühenduseks 
ei loeta üle-eestiliselt tegutsevaid katusorganisatsioone ja eeskosteorganisatsioone.

Taotluses peab selgelt väljenduma piirkonna huvi projekti 
tulemuste vastu.

7.3.     Maakondlik katusorganisatsioon loetakse abikõlblikuks taotlejaks kui ta 
vastab järgmistele kriteeriumitele: 
7.3.1.          on juriidiline isik ja asutatud eestkoste teostamiseks maakonnas 
kohaliku initsiatiivi alusel ja liidab endas nii füüsiliste ja/või juriidiliste isikute 
poolt asutatud kogukondlikke ühendusi; 
7.3.2.          ühenduse põhikirjaline eesmärk on teostada maakonnas eestkoste 
ja/või arendustegevust, mille läbi teostatakse ja arendatakse kogukondlike 
ühenduste omavahelist ühistööd ja tegevussuutlikkust; 

III  TOETUSE TAOTLEMINE
7.             Taotlejad.

Avalikes huvides tegutsemine peab selgelt väljenduma taotluse 
osas, milles antakse ülevaade taotleja senise tegevuse kohta.

Selguse huvides küsige vajadusel asukohajärgsest maavalitsusest 
nõu.



7.3.3.          ühendusel on olemas programmi eesmärkidega kooskõlas olev 
tegevuskogemus vähemalt viimase kolme aasta jooksul. 
7.4.     Avalikes huvides tegutsemine tähendab taotleja avalikkusele suunatud 
eesmärke ja tegevusi ning taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. Avalikes 
huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema 
sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

Taotluses tuleb selgelt välja tuua see, kuidas avalikkus teie 
tegemistest teada saab.

7.5.       Taotleja peab vastama järgmistele nõudmistele:
7.5.1.          taotleja (va vähem kui ühe majandusaasta tegutsenud ühendused ja 
seltsingud) on koostanud ja esitanud majandusaasta aruande 
mittetulundusühingute seaduse § 36 või sihtasutuste seaduse § 34 kohaselt; 
7.5.2.          taotleja on investeeringuobjekti omanik või omab kasutusõigust ja 
avaliku kasutamise lepingut investeeringuobjektile vähemalt 5 aastaks arvates 
projekti lõppemisest; 
7.5.3.          taotlejal ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike või tema asukoha 
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata 
jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) või maksuvõla 
tasumine pole ajatatud pikemaks perioodiks kui 6 kuud, arvates taotluse esitamise 
päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses 
tagatud. Programmis loetakse riiklike või asukoha kohalike maksude võlaks 
taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või asukoha kohalike maksude ja 
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 
100 eurot;
7.5.4.          juhul kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest 
vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud 
tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 
7.5.5.          taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust; 
7.5.6.          taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, 
ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema 
karistusandmed ei ole karistusregistrist „Karistusregistri seaduse“ kohaselt 
kustutatud.
7.6.       Taotlejaks ei või olla:

Taotlusvormis kinnitab allkirjaõiguslik isik siintoodud 
informatsiooni õigsust. Vale andmeid esitades on maavanemal 
õigus toetus tagasi küsida.



7.6.1.          erakond; 
7.6.2.          äriühing;
7.6.3.          äriühingute (ettevõtjate) liit; 
7.6.4.          ametiühing; 
7.6.5.          ameti-, kutse- ja erialaliidud (k.a ühingud, mille üheks põhikirjaliseks 
eesmärgiks on tegutseda ameti-, kutse- või erialaliiduna), mis koondavad ühe 
ameti, kutse või eriala inimesi ja edendavad nende ameti-, kutse- või erialaoskusi 
ja/või kaitsevad nende huve;
7.6.6.          korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt mittetulundusühingute seaduse 
alusel tegutsevad ühistud;
7.6.7.          Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste 
toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud. 
7.6.8.          Teistes maakondades registreeritud ühendused.

8.1.       Maavalitsus registreerib taotlusvooru laekunud taotlused, kontrollib 
taotlejate ja taotluste nõuetele vastavust, küsib vajadusel taotlejatelt täpsustusi 
projekti kohta, tunnistab taotlejad ja taotlused nõuetele vastavaks või 
mittevastavaks, korraldab taotluste hindamist maakondliku komisjoni poolt, teeb 
taotluste rahuldamine või rahuldamata jätmise otsused, sõlmib lepingud toetuse 
saajatega.  
8.2.       Taotluste menetlemise aeg on kuni 40 tööpäeva punktis 3.1 nimetatud 
taotluste esitamise tähtpäevast arvates.
8.3.       Taotluse ja taotleja tunnistab vastavaks või mittevastavaks maavanem või 
maavanema poolt määratud isik.

9.1.       Taotlejat ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui ta ei vasta käesoleva 
käskkirja punktis 7.1 kuni 7.5 sätestatud tingimustele või ta on käsitletav punktis 
7.6 nimetatud organisatsioonina.
9.2.       Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks 
järgmistest asjaoludest:

9.             Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 

Vajadusel pidage enne taotluse koostamist nõu asukohajärgse 
maavalitsusega. Kontaktandmed leiate KÜSK kodulehelt 
http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoor-01-oktoober-2013

IV   TAOTLUSTE MENETLEMINE  
8.             Taotluste menetlemine

NB! Tegevuste ajakava planeerimisel arvestage menetlemiseks 
kuluva ajaga



9.2.1.          taotlus ei vasta käesolevas käskkirjas taotlusele esitatavatele nõuetele, 
va punkt 9.3 alusel võimaldatavad täpsustused;
9.2.2.          taotluses on esitatud ebaõigeid ja mittetäielikke andmeid, va punkt 9.3 
alusel võimaldatavad täpsustused; 
9.2.3.          taotlus on esitatud punktis 3.1 määratud taotluste esitamise tähtpäevast 
hiljem.
9.3.     Kui taotluse vastavuse kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi või tehnilisi 
puudusi, teatatakse sellest taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste 
kõrvaldamiseks, üldjuhul antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 10 tööpäeva, 
mille võrra taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb. Tähtajaks puuduste 
mittekõrvaldamisel, sõltumata asjaoludest, ei tunnistata taotlust nõuetele 
vastavaks.
9.4.       Taotluse või taotleja mittevastavaks tunnistamise korral taotlust sisuliselt 
ei hinnata ning maavanem või maavanema poolt määratud isik teavitab taotlejat 
taotluse mittevastavusest. 

10.1.   Maavanem moodustab taotluste hindamiseks viie- kuni kümneliikmelise 
maakondliku komisjoni, kuhu kuuluvad maavalitsuse, mittetulundusühenduste 
esindajad ja esindaja maakondliku kohaliku omavalitsuse üksuste liidust. 
10.2.   Maavanema määratud isik esitab vastavaks tunnistatud taotlused 
maakondlikule komisjonile hindamiseks ja korraldab maakondliku komisjoni 
tööd.

10.3.   Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb 
maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või 
mitterahuldamise kohta.

NB! Käsipostiga saadetud taotlus peab olema asukohajärgses 
maavalitsuses kohal kell 16:30, elektrooniliselt saadetud taotlus 
peab olema välja läinud taotleja serverist mitte hiljem, kui 16:30 
(peate suutma seda tõestada juhul, kui taotlus jõuab maavalitsuse 
serverisse hiljem, kui 16:30, seega, pigem varuge aega ja saatke 
taotlus teele enne viimast sekundit). Posti teel saadetud taotlus 
peab kandma 01.10.13 postitemplit

10.         Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamine



10.4.   Maakondlik komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi 
hindamiskriteeriumide ja punktis 11.5 nimetatud hindamismetoodika alusel. 
Hindamistulemuste põhjal teeb maakondlik komisjon ettepaneku maavanemale 
taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta. Kui taotluse 
rahuldamine kogu ulatuses ei ole võimalik või põhjendatud, võib maakondlik 
komisjon teha maavanemale ettepaneku taotleja nõusolekul taotletud toetuse 
summat vähendada, seada lisatingimusi või projekti tegevusi muuta, tingimusel, et 
saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid.

11.1.   Meetme 1 taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite ja osakaalude alusel: 

11.1.1.      projekti sidusus (vastavus meetmele, projekti vajalikkuse põhjendus, 
projekti tegevuste põhjendatus ja seos programmi eesmärkide ja projekti 
oodatavate tulemustega, taotluste ettevalmistamise üldine kvaliteet) –25%; 

11.1.2.      projekti mõju kogukonna koostööle ja kasusaajad  - 25%; 
11.1.3.      projekti tulemuste jätkusuutlikkus ja kestev mõju - 25%; 
11.1.4.      projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 20% ; 

11.1.5.      taotleja senised kogemused ja suutlikkus projekti ellu viia – 5%. 

11.2.   Meetme 2 taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite ja osakaalude alusel: 

11.2.1.      projekti sidusus (vastavus meetmele, projekti vajalikkuse põhjendus, 
projekti tegevuste põhjendatus ja seos programmi eesmärkide ja projekti 
oodatavate tulemustega, taotluste ettevalmistamise üldine kvaliteet 30%;

11.2.2.      projekti tulemuste jätkusuutlikkus - 50%;

11.         Hindamiskriteeriumid

Kui taotleja ei ole nõus esitatud taotluses sätestatud toetuse 
vähendamisega, tegevuste muutmisega või lisatingimuste 
seadmisega, teeb maavanem taotluse rahuldamata jätmise otsuse. 
Taotleja nõusolek peab olema kirjalikus vormis.

Kohaliku arengu projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist, mille tulemusena  on 
kogukonnad elujõulised ning kasu saavad eelkõige kogukonna 
liikmed, kelle identiteet on tugevalt kogukonnaga seotud, kelle 
initsiatiiv ühiskonnas kaasarääkimisel oma vajaduste ja huvide 
esindamisel suureneb ning kes teevad koostööd kogukonna 
arendamisel ja kohaliku elu edendamisel. Hinnatakse eelkõige:  1) 
kuivõrd kogukonna liikmed võtavad aktiivselt osa  kohaliku elu 
edendamisest; 2) kas projekti tulemustel on pikaajaline kestev 
mõju kogukonna arengule, 3) kuidas projekti elluviimine aitab 
kaasa ühenduse jätkusuutlikkusele ja tegevusvõimekusele.

Kogukonnapärandi projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist,  mille tulemusena 
kogukonnaliikmete identiteet ja side kogukonnaga/ paikkonnaga 
muutub väärtuslikumaks. Hinnatakse eelkõige: 1) kuivõrd 
säilitatud pärandvara  väärtustab elukeskkonda ja aktiveerib 
kogukonna liikmeid koostööle; 2) kuidas tagatakse pärandvara  
säilimine ka tulevaste põlvede jaoks; 3) kuidas projekti 



11.2.3.      projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 10%; 

11.2.4.      taotleja senised kogemused ja suutlikkus projekti ellu viia - 10%. 

11.3.   Meetme 3 taotlusi hinnatakse skaalal järgmiste kriteeriumite ja osakaalude 
alusel: 

11.3.1.      projekti sidusus (vastavus meetmele, projekti vajalikkuse põhjendus, 
projekti tegevuste põhjendatus ja seos programmi eesmärkide ja projekti 
oodatavate tulemustega, taotluste ettevalmistamise üldine kvaliteet 20%; 
11.3.2.      projekti mõju kogukonna arengusse ja kasusaajad - 20%; 
11.3.3.      projekti tulemuste jätkusuutlikkus ja kestev mõju - 40%; 
11.3.4.      projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 10%; 
11.3.5.      taotleja senised kogemused ja suutlikkus projekti ellu viia 10%.

11.4.   Meetme 4 taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumitele ja osakaalude alusel: 

11.4.1.      projekti sidusus (vastavus meetmele, projekti vajalikkuse põhjendus, 
projekti tegevuste põhjendatus ja seos programmi eesmärkide ja projekti 
oodatavate tulemustega, taotluste ettevalmistamise üldine kvaliteet) – 40%; 
11.4.2.      õppekava sisu, kasusaajad ja tulemused - 50%; 
11.4.3.      taotleja senised kogemused ja suutlikkus projekti ellu viia - 10%. 

12.1.        Maavanem teeb 5 tööpäeva jooksul maakondliku komisjoni protokollis 
esitatud ettepanekute alusel põhjendatud otsuse  taotluste rahuldamise või 
mitterahuldamise kohta.

Kogukonnateenuste projektide kaudu toetatakse selliste 
omaalgatuslike eesmärkide saavutamist,  mille tulemusena 
avalikuks kasutuseks tehtud investeering väärtustab kohalikku 
elukeskkonda ning arendab majanduslikku aktiivsust. Hinnatakse 
eelkõige: 1) kuivõrd  kasvab ühenduste tegevusvõimekus ja 
jätkusuutlikkus kogukonnateenuste osutamisel  kogukonna 
liikmetele ja kohaliku majandusliku aktiivsuse arendamisel ning 
kogukonnaliikmete elukeskkonna parandamisel; 2) kas ja kuidas 
kogukond kasutab  avalikuks kasutuseks soetatud vara;  ehitatud, 
remonditud, rekonstrueeritud  objekte.

Õpiringide projekte sügisvoorus vastu ei võeta.

11.5.        KÜSK koostab käesoleva käskkirja alusel kooskõlastatult Siseministeeriumiga hindamismetoodika taotluste hindamiseks ja teeb 
hindamismetoodika kättesaadavaks oma veebilehel ning edastab maavalitsustele hiljemalt 01.05.2013.

12.         Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsuste tegemine

Vastus tuleb anda etteantud tähtajaks. NB! Taotluses esitatud 

säilimine ka tulevaste põlvede jaoks; 3) kuidas projekti 
elluviimine aitab kaasa ühenduse jätkusuutlikkusele ja 
tegevusvõimekusele.



12.2.        Kui taotleja ei ole nõus esitatud taotluses sätestatud toetuse 
vähendamisega, tegevuste muutmisega või lisatingimuste seadmisega, teeb 
maavanem taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Taotleja nõusolek peab olema 
kirjalikus vormis.

12.4.        Kui maavanem teeb maakondliku komisjoni ettepanekust erineva otsuse, 
siis peab ta seda põhjendama.

12.5.        Taotluse rahuldamise otsusest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul 
otsuse tegemisest elektrooniliselt või kirja teel ning tehakse ettepanek esitatud 
taotluse alusel toetuslepingu sõlmimiseks. 
12.6.        Taotluse mitterahuldamise otsus tehakse, kui: 
12.6.1.       punktis 11.5 nimetatud hindamismetoodika alusel kujunenud 
projektide hinnete pingereast  tulenevalt ei jätku taotlusvoorus enamate projektide 
toetamiseks vahendeid;
12.6.2.       projekt ei aita saavutada programmi eesmärke, ei vasta meetmele või 
taotluse üldine kvaliteet on ebapiisav;
12.6.3.       taotluse hindamise käigus selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid 
või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks 
tunnistada.
12.7.        Taotluse mitterahuldamise otsus koos põhjendustega saadetakse 
taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
12.8.        Maavalitsus avalikustab oma veebilehel ja saadab KÜSKi info 
taotlusvoorus toetust saanud projektide kohta meetmete lõikes, näidates  toetuse 
saaja nime, projekti nime ja toetuse summa.

13.1.        Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib maavanem toetuse saajaga 20 
tööpäeva jooksul otsusest teavitamise kuupäevast toetuslepingu, milles muu 
hulgas sätestatakse: 
13.1.1.       toetuse saaja;

projektijuhi kontaktandmed peavad olema sellised, et projektijuht 
info kohe kätte saab!  

12.3.        Otsused vormistatakse maavanema korraldusega.

Enne taotluse koostamist tutvuge ka hindamismetoodikaga. NB! 
Kõige suurema osakaaluga hindamiskriteerium on projekti 
vastavus KOP programmi eesmärgile. 

V   TOETUSE KASUTAMINE
13.         Lepingu sõlmimine



13.1.2.       projekti nimi
13.1.3.       toetuse suurus ja omafinantseeringu määr; 
13.1.4.       projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev; 
13.1.5.       toetuse väljamaksmise tingimused; 
13.1.6.       aruandluse esitamise tähtajad ja kord; 
13.1.7.       toetuse tagasinõudmise tingimused;
13.1.8.       toetuse saaja toetusele viitamise, projekti tegevuste avalikustamis- ja 
teavituskohustused; 
13.1.9.       vaidlustamise kord.
13.2.        Kui toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 
sõlmida 20 tööpäeva jooksul ja toetuse saaja ei ole teavitanud maavalitsust 
viibimise põhjustest, tunnistab maavanem toetuse andmise otsuse kehtetuks. 
13.3.        Toetuse kasutamise leping sõlmitakse maavalitsuse ja toetuse saaja 
vahel arvestades käesoleva programmdokumendi punktides 6.1 ja 6.2 
abikõlblikkuse perioodi.

14.1.        Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt punktis 13.1 nimetatud 
lepingus toodud tingimustele. 
14.2.        Toetuse saaja esitab maavalitsusele projekti elluviimise kohta aruande 
vastavalt toetuslepingus sätestatule.
14.3.        Aruandevormid ja juhendi aruannete esitamiseks koostab KÜSK.
14.4.        Toetuse saajate poolt esitatud aruandeid kontrollib maavalitsus. 
14.5.        Projekti aruande esitamisel ei nõuta projekti kulusid tõendavate 
dokumentide esitamist, va 
14.5.1.       kehtetu alates 28.08.2013;
14.5.2.       seltsingute puhul tuleb kuludokumendid esitada punkt 5.8.4 kohaselt 
koos finantsaruandega;
14.6.        Aruande menetlemine algab toetuse saaja esitatud aruande 
registreerimisest maavalitsuses ning lõpeb aruande kinnitamise või kinnitamata 
jätmisega.
14.7.        Aruandeid menetleb maavanema poolt määratud isik.

NB! Leping on täitmiseks!

14.         Toetuse väljamaksmine, toetuse kasutamise kontroll ja aruandlus

1) Toetuse summa makstakse toetuse saajale ja laekub  
toetuslepingus esitatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist 
(toetuslepingus märgitud päevade jooksul);                                        
2) projekti elluviimiseks tehtud tegelikud kulud tuleb neid 



14.8.        Maavanema poolt määratud isik kinnitab aruande või lükkab tagasi 
punktis 14.3 nimetatud vormidel ja juhendi kohaselt esitatud aruanded 40 
tööpäeva jooksul nende laekumisest ning teavitab toetuse saajat aruannete 
kinnitamise või tagasilükkamise otsusest 5 tööpäeva jooksul alates otsuse 
tegemisest. 
14.9.        Kui aruannete kontrollimisel ilmneb neis puudusi, teeb maavanema 
poolt määratud isik ettepaneku kõrvaldada esiletoodud puudused 5 tööpäeva 
jooksul, mille võrra võib pikeneda aruande menetlemise tähtaeg. 
14.10.    Juhul, kui maavanema poolt määratud isik avastab aruannetes olulisi 
puudusi või eksimusi või ei ole aruanded piisavalt ülevaatlikud, nõutakse toetuse 
saajalt lisaks aruandevormidel esitatud aruannetele projekti vajalikke 
lisadokumente ning täiendavaid kirjalikke selgitusi ja tõendusmaterjale või 
teostatakse kohapealset kontrolli.
14.11.    Aruannet ei kinnitata järgmiste asjaolude ilmnemisel:
14.11.1.       toetuse kasutamisega seotud dokumentide kontrollimisel selgub, et 
neis on esitatud valeandmeid;
14.11.2.       toetuse saaja ei ole lepingus ettenähtud tegevusi lepingus sätestatud 
tähtajaks ellu viinud või toetuse saaja näidatud tegevuste toimumine ei ole 
tõendatud;
14.11.3.       toetuse saaja on jätnud punktis 14.9 toodud tähtajaks avastatud 
puudused kõrvaldamata.
14.12.    Aruande kinnitamata jätmisel teeb maavanema poolt määratud isik 
maavanemale ettepaneku antud toetus kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda. 

15.1.        Maavanem nõuab eraldatud toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui 
toetuse saaja rikub programmdokumendis kehtestatud nõudeid või lepingu 
tingimusi. Tagasinõutud toetus kantakse maavalitsuse arvelduskontole, toetuse 
tagastamisel tuleb ära märkida toetuse saaja nimi, maakond ja toetuse saamise 
aasta.

tõendavate dokumentide alusel välja maksta samalt 
arvelduskontolt, millele laekus toetus;                                                
3) omafinantseering tuleb kanda samale arvelduskontole, millele 
on kantud toetus;                                                                                 
4) üldkuludeks eelarvestatud summa võib pärast projekti lõppu 
arvelduskontole alles jääda, see ei kehti seltsingutele;                        
5) seltsingud esitavad koos kuluaruandega kuludokumentide 
originaalid kõikide (sh kalkuleeritud üldkulude)  osas, (sest nad ei 
ole raamatupidamiskohustuslased);                                                     
NB! aruanded tuleb esitada toetuslepingus toodud  tähtajal ja 
lisaküsimustele tuleb vastata maavalitsuse esindaja poolt selleks 
määratud tähtajal

VI   TOETUSE TAGASINÕUDMINE
15.         Toetuse tagasinõudmise alused



15.2.        Maavanemal on õigus punktis 15.3 toodud põhjustel toetus tagasi nõuda 
seitsme (7) aasta jooksul arvates toetuse kasutamise lepingu lõppemisest või 
lõpetamisest.
15.3.        Maavanem võib teha toetuse tagasinõude otsuse juhul, kui:
15.3.1.           ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
15.3.2.           toetust on kasutatud mittesihipäraselt; 
15.3.3.           enne projekti lõpetamist on toetuse saaja suhtes algatatud 
likvideerimis- või pankrotimenetlus;
15.3.4.           projekti teostamise ajal on toetuse saaja andnud valeandmeid või 
varjanud andmeid;
15.3.5.           toetuse saaja on rikkunud toetuse kasutamisel muudes õigusaktides 
sätestatud tingimusi;
15.3.6.           toetuse saaja ei anna maavanemale ja/või KÜSKile projektiga 
seonduvat informatsiooni, juhul kui seda küsitakse, 7 (seitsme) aasta jooksul 
arvates toetuse kasutamise lepingu lõppemisest  või lõpetamisest;
15.3.7.           toetuse saaja on rikkunud toetuslepingus sätestatud nõudeid. 
15.4.        Maavanem peab lähtuma toetuse tagasinõudmisel regionaalministri 
poolt kehtestatud toetuse tagasinõudmise tingimustest ja korrast. 

16.1.        Saada maavanema poolt määratud isikult täiendavat teavet ja nõuandeid 
toetuse taotlemise ja toetuse kasutamise lepingu sätete kohta.
16.2.        Taotleda maavalitsuselt nõusolekut teha projekti ajakavas ja eelarves 
põhjendatud muudatusi.
16.3.        Teha projekti eelarves kulugruppide vahelises jaotuses muudatusi kuni 
10,00% ulatuses toetuse mahust. Omafinantseeringu muudatused vastavalt 
punktidele 4.3.1. ja 4.3.3.

17.1.        Tagama taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses ettenähtud 
omafinantseeringu, mis peab moodustama vähemalt 10,00 % projekti 
kogumaksumusest. 

Pidage kinni kõikidest reeglitest!

VII  TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
16.         Toetuse saajal on õigus:

Omafinantseeringu muutuste osas ei pea kirjalikku 
muudatustaotlust esitama, tegelike kulude esitamisel kuluaruandes 
tuleb jälgida, et kindlasti on tagatud proportsioon 90,00% toetusest 
ja 10,00% omafinantseeringut.                                                            
NB! Kirjalik muudatustaotlus tuleb esitada asukohajärgsesse 
maavalitsusse vähemalt 5 tööpäeva enne projekti lõpukuupäeva!

17.         Toetuse saaja kohustatud



17.2.        Kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja punktis 13.1 nimetatud 
lepinguga.
17.3.        Tagastama viivitamatult toetuse maavalitsuse arvelduskontole, kui 
maavanem nõuab seda järgmistel juhtudel:
17.3.1.       ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
17.3.2.       toetust on kasutatud mitte-eesmärgipäraselt;
17.3.3.       kui enne projekti lõpetamist on toetuse saaja suhtes algatatud 
likvideerimis- või pankrotimenetlus;
17.3.4.       pärast toetuse väljamaksmist ja enne projekti lõppemist selgub, et 
projekti eesmärkide saavutamine ei ole ilmselt võimalik või projekti või selle 
vaheetappide tähtaegu ei järgita;
17.3.5.       projekti teostamise ajal on toetuse saaja andnud valeandmeid või 
varjanud andmeid;
17.3.6.       toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuslepingu tingimustest;
17.3.7.       toetuse saaja on rikkunud toetuse kasutamisel muudes õigusaktides 
sätestatud tingimusi.
17.4.        Esitama maavalitsusele selleks ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja 
jooksul nõutud informatsiooni ja aruandeid.
17.5.        Pidama eraldi raamatupidamisarvestust toetuse ning omafinantseeringu 
kasutamise kohta. Toetuse saaja raamatupidamises peavad toetatava projekti kulud 
ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid olema muudest toetuse saaja 
kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad. Kõik toimingud 
teostatakse panga vahendusel, sularaha arveldused pole lubatud.
17.6.   Projekti kestuse või tegevuste muutumisel tuleb esitada maavalitsusele 
kirjalikult muudatusettepanek.
17.7.   Projekti eelarves kululiikide suurenemisel või vähenemisel üle 10,00 % 
toetuse mahust (va muudatused omafinantseeringu osas) tuleb esitada 
maavalitsusele muudatusettepanek kirjalikult.
17.8.   Punktides 17.6 ja 17.7 nimetatud kirjalikud muudatusettepanekud tuleb 
esitada vähemalt 5 tööpäeva enne projekti lõpukuupäeva.



17.9.   Võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja auditit ning järelevalvet 
toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja 
maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas, sh. 
võimaldama kontrollijal juurdepääsu kõikidesse projektiga seotud ruumidesse ja 
territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib ja/või mistahes muul moel 
kasutab.
17.10.    Andma kontrollija käsutusse kõik projektiga seotud soovitud andmed ja 
dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest.
17.11.    Osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset 
abi.
17.12.    Näitama KÜSK poolt etteantud viisil toetuse kasutamisel, et tegemist on 
kohaliku omaalgatuse programmist saadud toetusega.
17.13.    Säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat 
dokumentatsiooni ja materjali 7 aastat arvates toetuse kasutamise lepingu 
lõppemisest või lõpetamisest.
17.14.    Tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku 
kasutuse taotluses ning lepingus toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta 
jooksul projekti lõppemisest arvates, ning mitte sooritama selle vara osas 
tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele 
põhjendamatu eelisseisundi.
17.15.    Viivitamatult kirjalikult informeerima maavalitsust kõigist esitatud 
andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, millised mõjutavad või võivad 
mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, s.h. nime, aadressi ja 
põhimäärusest, põhikirjast tulenevate või volitatud esindajate muutumisest, 
ümberkujundamisest, pankrotihoiatuse saamisest, pankroti väljakuulutamisest, 
tegevuse lõpetamisest jne ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud 
avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu.
17.16.    Viivitamatult kirjalikult informeerima maavalitsust projekti teostamise 
käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või 
vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest.

Pidage kinni kõikidest reeglitest!



17.17.    Tagastama kasutamata jäänud toetuse maavalitsuse arvelduskontole, kui 
projekt teostatakse eelarves kavandatust väiksemate kuludega.
17.18.    Omafinantseeringu vähenemisel alla projekti eelarves ja toetuse 
kasutamise lepingus toodud määra tagastama proportsionaalse osa toetusest 
maavalitsuse arvelduskontole. Projekti elluviimiseks tehtud kulude osakaal peab 
olema maksimaalselt 90,00% toetuse ja minimaalselt 10,00% omafinantseeringu 
arvelt.
17.19.    Toetuse saaja kohustused toetuse kasutamise kohta sätestatakse 
maavanema ja toetuse saaja vahelises lepingus.  

18.1.        Nõuda taotlejalt projekti kohta selgitusi ja lisainformatsiooni, projekti 
tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist. 

18.2.        Teostada kohapealset kontrolli ja auditit toetuse ning omafinantseeringu 
kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide 
ja teostatud tööde osas. 
18.3.        Nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist või leping lõpetada, kui 
ilmnevad punktis 15 toodud kohustuste rikkumised. 
18.4.        Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist on maavalitsusel õigus teha 
informatsioon toetatud projektide kohta kättesaadavaks maavalitsuse 
koduleheküljel. 

19.1.        Teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates 
dokumentides tehtud muudatustest.
19.2.        Korraldama taotlusvoorude taotluste vastuvõtmise ja registreerimise, 
menetlema taotlusi, sõlmima toetuslepingud, teostama toetuse kasutamise 
kontrollimist.
19.3.        Võimaldama taotlejal tutvuda menetluse käigus tema kohta kogutud 
informatsiooni ja dokumentidega. 

VIII   MAAVALITSUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
18.         Maavalitsusel on õigus

Korraldage projektiga seotud dokumentide säilitamine selliselt, et  
nii raamatupidamise (kulu- ja maksedokumendid) kui ka muud 
projekti elluviimist tõendavad dokumendid oleks muudest 
dokumentidest selgelt eristatavad.

19.         Maavalitsus on kohustatud



19.4.        Esitama KÜSKile programmi elluviimise kohta aruandeid ja 
informatsiooni punktis 1.5 nimetatud lepingus sätestatud vormil, viisil ja 
tähtaegadel. 
19.5.        Edastama pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist 5 tööpäeva 
jooksul KÜSKile järgmise informatsiooni meetmete kaupa KÜSKi poolt etteantud 
vormil, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:
19.5.1.       toetuse saaja nimi,
19.5.2.       projekti nimi;
19.5.3.       projekti  kogumaksumuse ja toetuse summa.
19.6.        Vähendama toetust, juhul kui toetuse saaja omafinantseering väheneb 
alla projekti eelarves ja toetuse kasutamise lepingus toodud määra. 
19.7.        Mitte avaldama taotleja kohta teistele taotlejatele ega kolmandatele 
isikutele menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente,  välja arvatud  
punktis 19.5 nimetatud informatsioon ning seadusega sätestatud muudel juhtudel. 
19.8.        Kandma toetuse saajate poolt tagastatud vahendid KÜSK 
arvelduskontole järgmise kuu 15. kuupäevaks.

20.1.         Teostada kontrolli punktis  1.5. ja 13.1 nimetatud lepingute täitmise üle.

20.2.        Teostada järelevalvet toetuse kasutamise kohta maavalitsuses ja/või 
toetuse saaja juures. 
21.         KÜSK on kohustatud
21.1.        Tegema taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid 
kättesaadavaks oma koduleheküljel. 
21.2.        Teavitama viivitamatult maavalitsusi toetuse kasutamist reguleerivates 
dokumentides tehtud muudatustest;
21.3.        Korraldama lepingute sõlmimist maavanematega;
21.4.        Esitama Siseministeeriumi nõudmisel informatsiooni programmi 
elluviimise kohta. 

On oluline, et projektijuhi kontaktandmed taotluses on sellised, 
mida ta igapäevaselt kasutab ja jälgib. 

IX   KÜSK ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
20.         KÜSKil on õigus

Korraldage projektiga seotud dokumentide säilitamine selliselt, et  
nii raamatupidamise (kulu- ja maksedokumendid) kui ka muud 
projekti elluviimist tõendavad dokumendid oleks muudest 
dokumentidest selgelt eristatavad.                                                       
Andke aruannetes tagasisidet (koht selleks on aruandevormi lõpus 
olemas).

X   RAKENDUSSÄTTED



23.         Kinnitan käskkirja lisad:
23.1.        Lisa 1 - Meetme 1 taotlusvorm uues redaktsioonis;
23.2.        Lisa 2 - Meetme 2 taotlusvorm uues redaktsioonis; 
23.3.        Lisa 3 - Meetme 3 taotlusvorm uues redaktsioonis; 
23.4.        Lisa 4 - meetme 4 taotlusvorm; 
23.5.        Lisa 5 - Meetme 1 eelarve uues redaktsioonis,
23.6.        Lisa 6  - Meetme 2 eelarve;
23.7.        Lisa 7 – Meetme 3 eelarve.

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Kiisler

NB! Taotlused tuleb esitada õigel taotlus- ja eelarvevormil! 
Vastasel korral tunnistatakse taotlus nõuetele mittevastavaks

22.         KÜSK rakendab toetuse tagasinõudmise tingimusi ja korda punktis 15.4 nimetatud korra kehtestamisest alates.


