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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-28 

 

PROTOKOLL 

          17. aprill 2013 

 

Koht:  KÜSK büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn 

Toimumise aeg:  17.04.2013 

Algus kell 10.00, lõpp kell 12.15 

Avas ja juhatas:  Kristiina Tõnnisson 

Protokollis:  Agu Laius 

Osalesid:  KÜSK nõukogu liikmed  Monika Haukanõmm, Maris Jõgeva, Kaie Koskaru, Daniel Juhhov, Paul-

Eerik Rummo, Madle Lippus, Arho Tuhkru 

Puudusid:  Kaia Sarnet, Rainer Vakra 

Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Ann Räämet, Sirle Domberg, Maris Pajula 

 

PÄEVAKORD   

1.  KÜSK 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine.     

2.  Euroopa Liidu programmis „Kodanike Euroopa“ 2007-2013 osalevate vabaühenduste omaosaluse 

finantseerimise toetuse tingimused. 

3.  Heade Ideede konkursi tingimuste uuendamine. 

4.  Maakondlike arenduskeskuste „Kodanikuühiskonna Nädal 2013“ toetuste otsustamine. 

5.  SA Domus Dorpatensis „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal ehk Ühisnädal“ 

6.  Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex (juhtimise taotlusvoor) vaide otsustamine. 

7.  MTÜ Linnasilm (hea idee) vaide otsustamine. 

8.  Informatsioon 

 - Kohaliku omaalgatuse programmi käivitamisest; 

 - Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel; 

 - Ülevaade läbiviidud taotlusvoorudest; 

 - Ülevaade vabatahtliku tegevuse uuringu läbiviimise avaliku pakkumise korraldamisest. 

9.  KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

 

Koosoleku avamine. 

Otsustati:  Kinnitada päevakord 

  

 

1.  KÜSK 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine.  

KÜSK juhataja Agu Laius ja pearaamatupidaja Sirle Domberg  andsid  ülevaate majandusaasta aruandest ja 

audiitori järeldusotsusest. 

Nõukogu palus täpsustada, millest on tekkinud 2012.aasta negatiivne tulem summas 4804 eurot. Sirle 

Dombergi selgitus: aruandeaastal osteti juriidilist teenust (KÜSK dokumentatsiooni täiendamine ja 

korrastamine) ning täiendavat finantsalast teenust (finantsplaani mudeli koostamine). Neid kulusid ei 
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finantseeritud riigieelarvest eraldatavate toetusrahade arvelt, vaid kulud kaeti eelnevatel majandusaastatel 

teenitud intressitulude arvelt. Vastavad kulud on tehtud kooskõlas nõukogu otsusega 15.09.2011 (koosoleku 

protokoll nr II-6/15.09.11). 

Otsustati:  Kinnitada 2012. a. majandusaasta aruanne (lisatud).  

 Hääletamine:  Poolt   8;  Vastu  0. 

 

2.  Euroopa Liidu programmis „Kodanike Euroopa“ 2007-2013 osalevate vabaühenduste omaosaluse 

finantseerimise toetuse tingimused. 

 

Agu Laius tutvustas EL programmi „Kodanike Euroopa“  2007-2013 osalevate vabaühenduste omaosaluse 

finantseerimise toetuse tingimusi.   

 

Otsustati:    Kinnitada Euroopa Liidu programmis „Kodanike Euroopa“ 2007-2013 osalevate vabaühenduste 

omaosaluse finantseerimise toetuse tingimused (lisatud). 

Hääletamine:  Poolt   8;  Vastu   0. 

 

 

3.  Heade Ideede konkursi tingimuste uuendamine. 

 

Mari-Liis Dolenko tutvustas Heade Ideede konkursi tingimuste uuendamise põhjusi. Heade Ideede konkursi 

tingimustes muudeti mõisted ja käsitlusi vastavalt RAHKONile, vaadati üle ja täiendati sõnastusi peamiselt 

toetuse andmise eesmärgi ja partnerite rollide osas idee esitamisel ja projektide elluviimisel.  

 

Otsustati:  Kinnitada Heade Ideede konkursi tingimuste uuendamine (lisatud). 

Hääletamine:  Poolt   8;   Vastu   0. 

 

 

4.  Maakondlike arenduskeskuste „Kodanikuühiskonna Nädal 2013“ toetuste otsustamine. 

 

Mari-Liis Dolenko:  Saabus 15 taotlust maakondadest ja lisaks taotlus ühisturundusele. Sisu: 2013. aasta 

sügisel, kodanikupäeva ümbruses, toimub üle-eestiliselt Kodanikuühiskonna Nädal, mille raames on pea igas 

maakonnas suuremad konverentsid, lisaks  koolitused, ühenduste endi avatud uste päevad, ringreisid, 

avatud seminarid ja töötoad.  Nädala tegevused on suunatud inimeste kaasamiseks  omaalgatusele, 

kodanikuühendustele uue hingamise leidmiseks ja koostööle nii ühenduste vahel kui ka teiste avaliku ning 

ärisektori organisatsioonidega. Nädalat toetab ühisturundus, mille täpsem kontseptsioon selgub kevadel. 

Keskendutakse peamiselt mittekommertslikule reklaamile, sotsiaalmeediale jne. Kaasatud on meediaekspert 

Daniel Vaarik, turundusmeeskonna tuumikgrupis on MAKide ja EASi esindajaid, kaasatakse üleriigiliselt 

kodanikuühiskonda arendavaid partnereid.  

Projektide tase on üsna ebaühtlane  nii planeerimise kui ka mõtete kirja panemise osas. Mitmetelt MAKidelt 

tuleb juurde küsida projektide kohta täpsustavaid küsimusi ja selgemat tegevuskava. SA Tuuru (Hiiumaa) 

taotlus ei veena, et oleks võimekus nädala läbiviimiseks või vajadus tegevuste järele.  

 

Otsustati:   

1. Toetada 14 maakonna ja  ühisturundusetaotlust kogusummas 37 849,00 eurot, kuid mitmetelt  
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MAKidelt   küsida juurde projektide kohta täpsustavaid küsimusi ja selgemat tegevuskava. Ühisturunduse 

osas peab meeskond töötama välja selge sõnumi ja konkreetse  kontseptsiooni koos meediaplaaniga 3. 

juuniks 2013. 

 

Toetada esitatud taotlusi alljärgnevalt: 

1.1  SA Lääne-Viru Arenduskeskuse taotlus nr KY13-04-01-MAK projektile „Lääne-Viru 

Kodanikuühenduste Kodanikunädal 2013“ summas 2150,00 eurot.   

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0  

 

1.2  SA Tartu Ärinõuandla taotlus nr KY13-04-02-MAK projektile „Tartumaa toimekad kodanikuühendused“ 

summas 3000,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.3  SA Viljandimaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-03-MAK projektile „Viljandimaa kodanikuühenduste 

nädal“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.4  SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus taotlus nr KY13-04-04-MAK projektile „Jõgevamaa 

kodanikuühiskonna nädal 2013“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.5  SA Saaremaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-05-MAK projektile „Kodanikuühiskonna nädal 

Saaremaal“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.6  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus taotlus nr KY13-04-06-MAK projektile „Kodanikuühiskonna nädal Ida-

Virumaa linnades“ summas 2300,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.7  SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) taotlus nr KY13-04-07-MAK projektile „Harju 

Kodanikuühiskonna nädal 2013“ summas 3825,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.8  SA Põlvamaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-08-MAK projektile „Kodanikuühiskonna nädal Põlvamaal 

2013“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.9  Võrumaa Arenguagentuur SA taotlus nr KY13-04-09-MAK projektile „SA Järvamaa Arenduskeskus“ 

summas 2075,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.10  SA Järvamaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-10-MAK projektile „Järvamaa Kodanikuühiskonna nädal 

2013“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 
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1.11  SA Läänemaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-11-MAK projektile „Läänemaa Kodanikeühenduste 

nädal 2013“ summas 2149,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu 0. 

 

1.12  SA Valgamaa Arenguagentuur taotlus nr KY13-04-12-MAK projektile „Kodanikuühenduste konverentsi 

ja nädala korraldamine Valgamaal“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.13  Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arengukeskus taotlus nr KY13-04-13-MAK projektile „Pärnumaa kodanikud“ 

summas 2300,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.14  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus taotlus nr KY13-04-15-MAK projektile „Raplamaa 

Kodanikuühiskonna Nädal“ summas 2150,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

1.15  SA Järvamaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-16-MAK projektile „Kodanikuühiskonna nädala 

ühisturundus“ summas 5000,00 eurot. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

2. Mitte toetada  Sihtasutus Tuuru taotlust nr KY13-04-14-MAK projektile „Ühisnädal...(nimi  

täpsustub)“ summas 2150,00 eurot, kuna taotlus ei veena, et taotlejal oleks valmisolek ja võimekus olemas 

nädala läbiviimiseks ja  tegevuskavast puuduvad tegevused. 

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

3. Soovitada ühisturunduse projektimeeskonnal korraldada ka Hiiumaal Kodanikuühiskonna Nädala 

üritusi ja lubada selleks  suurendada ühisturunduse taotluse  eelarvet summas kuni 2150,00 eurot.  

Hääletamine:  Poolt  8;  Vastu  0. 

 

5.  SA Domus Dorpatensis „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal ehk Ühisnädal“ 

 

Agu Laius ja Mari-Liis Dolenko:  Tegemist üsna sarnase projektiga eelmise aasta omale. Pole analüüsi, miks 

eelmine kord ebaõnnestuti ja seekord teisiti tehakse. Plaan on viia läbi KUURid 8 maakonnas, et leida 

kohalikele probleemidele kohalikke inimesi kaasates lahendused, üsna ebareaalse sihtrühma arvuga (70 

inimest ühe KUURi kohta). Arvesse pole võetud juhist nõukogu poolt, et KUURide toimumiseks tuleb teha 

väga konkreetset eeltööd ja koostööd MAKidega nende ettevalmistamisel. See ei kajastu projektis, ega ka 

MAKide taotlustes. Pole mõeldud ka sellele, kuidas tagada tugi väljatöötatud ideede elluviimiseks. Lisaks on 

Domus taotluses kajastanud samuti Kodanikuühiskonna Nädala meediategevusi, et MAKide korraldatavat 

tugevdada, nt arvamusartiklite kogumine (ei selgu, mis need täpsemalt on), mis kajastuvad samuti eelarves. 

KÜSK on andnud aga eelnevalt selge sõnumi nii MAKidele kui Domusele, et laiemaid turundustegevusi 

rahastatakse vaid MAKide poolt esitatud ühisturunduse eelarvest. 

 

Otsustati:  Mitte toetada SA Domus Dorpatensis „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal ehk Ühisnädal“ taotlust. 

Hääletamine:  Poolt   7;  Vastu  0.   Kristiina Tõnnisson taandas end hääletuselt. 
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6.  Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex (juhtimise taotlusvoor) vaide otsustamine. 

Nõukogu, analüüsides Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex  poolt esitatud vaiet (JU13-43-

Sorex_Vaie_210313) seoses KÜSK juhatuse otsusega mitte rahuldada Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse 

Ühingu Sorex  poolt esitatud taotlust (JU13-43) vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise 

taotlusvoorus, taotleja poolt esitatud kõnealust projekti, hindamisekspertide kommentaare ning nendele 

tuginevat juhatuse otsust,  

otsustas:   

1. Mitte rahuldada Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex poolt esitatud vaiet KÜSK juhatuse otsuse 

kohta vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoorus esitatud taotluse (JU13-43) 

mitterahuldamise kohta.  

Põhjendus:  JU13 taotlusvooru esitatud 81 taotlustest rahastati taotlusi hinnanud hindamisekspertide 
ettepanekute alusel 28 taotlust. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingu Sorex  taotlus (JU13-43) 
asetus taotlusvoorus sisulise hindamise läbinud taotluste pingereas  alles  52. kohale ja hindajad ei 
pidanud projekti piisavalt tugevaks toetuse saamiseks.  Taotlusi hinnanud eksperdid soovitasid 
taotlust mitte rahuldada ning esitasid oma sellekohase ettepaneku ka hindamisekspertide 
koosoleku protokollis KÜSK juhatusele. 

  KÜSK juhatuse otsus vastab KÜSK nõukogu koosolekul 25. oktoobril 2012. a Vabaühenduste 
juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise taotlusvooru tingimuste punktidele 12, 13.1 ja 13.6.2. 

Hääletamine:  Poolt    7;   Vastu  0.   Daniel Juhhov  taandas end arutelult ja hääletuselt. 

 

 

7.  MTÜ Linnasilm (hea idee) vaide otsustamine. 

Nõukogu, märgib, et KÜSK nõukogu otsusega 05. juulist 2012.a. kinnitatud „Vaide ja kaebuse esitamine SA 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsuste kohta“ punkti  7. KÜSK „Heade ideede” konkursile esitatud idee 
lühikirjelduse ja vastava projekti toetamise  mitterahuldamise otsus ei kuulu vaidlustamisele,  siis arvestades, 
et juhatuse otsuses oli antud võimalus teada antud, pidas vajalikuks antud vaiet arutada. 

Nõukogu, analüüsides MTÜ Linnasilm  poolt esitatud vaiet (HI13-08-Linnasilm_Vaie_140413) ja KÜSK 

juhatuse otsust mitte rahuldada MTÜ Linnasilm poolt esitatud Heade ideede konkursile esitatud hea idee 

lühikirjelduse taotlust (HI13-08), kuna esitatud idee lühikirjeldus ei kvalifitseeru KÜSK heade ideede konkursi 

tingimuste p. 3.1, ja 3.7 alusel toetatavaks ideeks. 

otsustas:   

1. Mitte rahuldada MTÜ Linnasilm  hea idee taotluse „Avalik lauatennis Tallinna linnaruumis“ KÜSK juhatuse 

otsuse kohta esitatud vaiet. 

Hääletamine:   Poolt  8;  Vastu  0. 

 

Põhjendus: Nõukogu, tutvunud kõigi asjakohaste dokumentidega ning kaalutledes kõiki asjaolusid, nõustus 

KÜSK juhatuse  otsusega ja seal esitatud põhjendustega, mille kohaselt ei vasta idee piisaval määral heade 

ideede konkursi tingimuste punktidele 3.1 ja 3.7. 
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8.  Informatsioon 

 - Kohaliku omaalgatuse programmi käivitamisest 

Agu Laius: Taotluste esitamise tähtaeg oli 01. aprillil. Olukord on pingeline, ühingute rahastamise 

korrastamise juhendi rakendamise alusel tehtavatele uuendustele seisab vastu senise juurdunud  praktika  

inerts.  Bürokraatiat ja liigset kontrollimist toetuse kasutamise üle on taotlemisel oluliselt vähendatud. 

MAKid ja ühendused suhtuvad ümberkorraldustesse positiivselt.  Samas on esitati rekordarv taotlusi.   

Kokkuvõtteks saab järeldada, et kohaliku omaalgatuse programmi uuendamine on käivitunud ning see annab 

võimaluse järgmisel aastal uuendamine lõpule viia. 

Nõukogu nõustus programmi uuendamiseks tehtuga lähtudes vabaühenduste riigieelarvelise rahastamise 

korrastamise juhendist. Nõukogu pidas vajalikuks pidada siseministeeriumiga läbirääkimisi 2014.a. kohaliku 

omaalgatuse programmist programmi  halduskulude (rakenduskulude) mahu osas. 

 

 - Juhatuse otsused reisitoetuste taotluste  kohta ajavahemikus 19.02-16.04.13 

Toetatud: 

Tiina Tambaum –osalemine EURAG (European Federation of the Elderly) koosolekul Luksemburgis 19.04-

20.04.2013 – 616,00 eurot. 

Vassili Golikov – osalemine töökoosolekul ette valmistamaks rahvusvahelist projekti Sillamäe Lastekaitse 

Ühingu, Bibliotheka Alexandrina (Egiptus) ja The Mediterranean Forum for youth (Maroko) vahel nimega 

„My Solution“ esitamiseks Anna Lindh Foundation programmi ja osalemine Anna Lindh Foundation poolt 

korraldatud Anna Lindh Vahemere Foorumil 31.03.13-07.04.13 Marseille ´s, Prantsusmaal – 570,00 eurot. 

Liina Saar – osalemine CEE CN esindajatekogu koosolekul Bucarestis, Rumeenias 28.04-01.05.2013 – 348,74 

eurot. 

Kadri Viires – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Common practices: Cold War and Democratic Society“ 

Poolas, Borne Sulinovo linnas 24.04-28.04.2013 – 615,00 eurot. 

 

Mitte rahuldatud: 

Ille Savioja – osalemine Rahvusvahelisel Seeniortantsu kongressil 2013, mis toimub 27.05-01.06.13 Tampere 

linnas, Soomes. Põhjendus:  ei vasta konkursi tingimustele, valdkondlik. 

Tiia Mets – osalemine IX Rahvusvahelisel Bridging Ages´ i konverentsil „Ajaloo ristteed“, mis toimub 15.-

19.04.2013. a. Las Cruses, New Mexico. Põhjendus – ei vasta konkursi tingimustele, valdkondlik. 

Eda Heinla – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „15th Biennal Conference of the European Association 

for Research in Learning and Instruction (EARLI), mis toimub 27.08-31.08.2013 Münchenis. Põhjendus – ei 

vasta konkursi tingimustele, valdkondlik.  

 

Konsulteerimise tulemusel soovitatud mitte taotleda: 

MTÜ Swing Dance Society – Leedu juhendajate kutsumine aprillis Tallinnas toimuvale festivalile „Tallinn 

Swing Weekend“ . Põhjendus:  ei vasta konkursi tingimustele.  

 

 - Ülevaade läbiviidud taotlusvoorudest. 

 

KÜSK piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonioskuste tõstmise  taotlusvooru laekus 31 taotlust,  
rahastati 18 kogumahus üle 97 000 euro. Nt koostatakse kommunikatsiooniplaane, vahetatakse kogemusi, 
koolitatakse, keskendutakse sisemiste reeglite ja kommunikatsioonide paikapanemisele, antakse osaliselt 
välja reklaammaterjale või täiendatakse kodulehekülgi. Rahastuse mittesaamise põhjused: ei nähtud laiemalt 
kanaleid, ei kaasatud laiemalt ega mujalt teadmisi, eelarvekulude vähene põhjendatus, üle-eestilisus. 25. 
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aprillil toimub toetusesaajatele lisaks infotunnile Daniel Vaariku koolitus:  õpetab kasutama lihtsaid tööriistu 
kommunikatsiooni planeerimiseks.  
 
Asumiseltside tegevusvõimekuse taotlusvooru laekus üllatuslikult vaid 15 taotlust (92 500 eurot), toetust 

sai neist 10 kogumahus 52 000 eurot. NT liikmeid kaardistavad kinnistavad tegevused,  liikmesuhtluskanalite 

areng, lugude kogumine, kogukonnategevused.  Rahastamise mittesaamise põhjused: ei olnud olemuselt 

asumiseltsid, kulud lahti kirjutamata jne. Taust: sügisel 2012 toimus siseministeeriumi initsiatiivil 

asumiseltside kokkusaamine, kus vajadusi arutati. KÜSK valmistas ette üsna laiapiiriliste eesmärkide ja 

tegevusvõimalustega taotlusvooru, kuid huvi oli minimaalne, ka infopäeva osas. Tagasiside tuli seltsidelt 

hiljem MTÜ Linnalabor kaudu, et voor ei olnud täiel määral kooskõlas nende tegelike arenguvajadustega, 

samuti oleks oodatud rohkem kaasamist vooru tingimuste loomisel. KÜSK teeb järeldused, et arutamise- ja 

koostöökohti on ka edaspidi kindlasti asumiseltside arendamisel 

 

- Ülevaade vabatahtliku tegevuse uuringu läbiviimise avaliku pakkumise korraldamisest. 

Mari-Liis Dolenko: KÜSK on koostööpartneriks Siseministeeriumile viimaks läbi avalikku pakkumist 

uuringuprojekti „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis“ elluviimiseks, mis on jätk 2009. aastal läbi viidud 

sarnasele uuringule. Uuringu eesmärk on saada ülevaade vabatahtliku tegevuse hetkeolukorrast Eestis –nii 

inimeste vabatahtlikus tegevuses osalemisest kui tekitada ka võrdlusmoment lähiriikidega. Lähteülesande 

avalikustame mai alguses, peale KÜSK nõukogu kooskõlastust. Lepingu sõlmimiseni uuringu tegijaga jõutakse 

juunis 2013 ja uuringu valmimist eeldatakse veebruariks 2014. 

 

 

9.  KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine. 

 

Otsustati:  Järgmine nõukogu koosolek toimub  09. augustil 2013.a. ühitatuna KÜSK iga-aastase 

arendusseminariga. 

 

10.  Konsultatsioonid heade ideede lühikirjelduste osas 

Vastavalt heade ideede konkursi tingimuste punktidele 12.1 ja 12.2 konsulteeris KÜSK juhatus KÜSK nõukogu 

liikmetega järgmiste heade ideede lühikirjelduste osas: 

- MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum hea idee lühikirjeldus „Õppides ajaloost“ 
Konsultatsioonide tulemusel soovitasid nõukogu liikmed esitatud hea idee lühikirjelduse alusel 

toetada projekti koostamist ning keskenduda projektis kavandatud filmi abil isamaalise kasvatuse 

tegevuste läbiviimisele. 

 

- Sihtasutuse Domus Dorpatensis hea idee lühikirjeldus „Eesti esimese sotsiaalse ettevõtluse 
inkubaatori käivitamine ja piloteerimine“ 
Konsulteerimise tulemusel soovitasid nõukogu liikmed esitatud hea idee lühikirjelduse alusel toetada 

sotsiaalse ettevõtluse inkubaatori käivitamise projekti koostamist ning arvestades idee 

ambitsioonikust pikendada projekti elluviimise aega ning vastavalt sellele kalkuleerida ka mahukam 

eelarve projekti tulemuslikuks elluviimiseks. 
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