Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu
e-hääletuse protokoll nr. NP-III-03-EH-AH14-rahastus_240314
24. märtsil 2014
Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.12 esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil
18.03. – 24.03.2014.a vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimuste (Vastu võetud KÜSK
nõukogu koosolekul 24. septembril 2013) punkt 3.3 Taotlusvooru toetuste piirmäär on 350 000
eurot (piirkondlike ühenduste projektide toetuseks 200 000 eurot, üleriigiliste projektide toetuseks
150 000 eurot) muutmiseks ning lubada suurendada taotlusvoorus antavaid toetusi järgnevalt:
taotlusvoorus antavate toetuste kogumaht - 362 584,08 eurot, sh üleriigiliste projektide toetuseks
154 602,91 eurot ja piirkondlike projektide toetuseks 207 981,17 eurot ning vähendada vastavalt
heade ideede konkursi läbiviimiseks KÜSK 2014.a. finantsplaanis ettenähtud vahendeid.
otsustab:
1.
Suurendada vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimustes kavandatud toetuste
kogumahtu 12 584,08 euro võrra, kokku 362 584,08 euroni.
2.
Vähendada KÜSK 2014.a. finantsplaanis heade ideede konkursi toetuste mahtu 12 584,08
euro võrra.
KÜSK büroo selgitus: Arenguhüppe taotlusvooru esitati oodatust oluliselt rohkem taotlusi – kokku
199. Sellist taotluste hulka ei olnud KÜSK senise praktika põhjal võimalik taotlusvooru tingimuste
ettevalmistamise ajal 2013.a. septembris prognoosida. Taotluste hindamisekspertide töö tulemusel
väärisid toetamist enamad taotlused, mistõttu KÜSK juhatus otsustas toetada ka neid taotlusi, mille
mittetoetamise korral oleks jäänud taotlusvooruks kavandatud vahendid alakasutatuks.
Taotlusvooru toetuste mahu suurendamise tulemusel on võimalik samas mahus vähendada heade
ideede konkursile 2014. aastaks kavandatud vahendite mahtu, mis samas ei kahjusta heade ideede
konkursi läbiviimist.
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Otsus (poolt 8, ei hääletanud 1):
1.
Suurendada vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimustes kavandatud toetuste
kogumahtu 12 584,08 euro võrra, kokku 362 584,08 euroni.

2.
Vähendada KÜSK 2014.a. finantsplaanis heade ideede konkursi toetuste mahtu 12 584,08
euro võrra.
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