Vabaühenduste 2015. a koostöövõrgustike
taotlusvoor
Mari-Liis Dolenko
KÜSKi Vabaühenduste toetusprogrammi juht
mariliis@kysk.ee, tel 655 6423

kevad 2015

Eesmärgid
Toetame projekte, mis haakuvad vooru eesmärkidega:
• Elujõulised uued koostöövõrgustikud; juba loodute edasiarendused
lahendamaks piirkondlikke, üleriigilisi või valdkondlikke ühiskondlikke probleeme;
• Jätkusuutlike koostöömudelite teke või toimivate edasiarendused lahendamaks
huvikaitsega seonduvaid probleeme;
• Vabaühenduste, äri- ja avaliku sektori kestlike koostööalgatuste teke.
Koostöö: piirkondlik, üleriigiline või valdkondlik
Partnerid: vabaühendused, äriühingud ja/või KOVid
(taotlusele lisada vähemalt 1 kinnituskiri)

http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/kv15

Toetus milleks?
• võrgustiku loomise ettevalmistavateks ja käivitavateks tegevusteks, koostöötegevusmudelite väljaarendamiseks ja testimiseks;
• juba loodud koostööpartnerluse tugevdamiseks ja edasiarendusteks, saadud
kogemuse ning valminud mudelite levitamiseks ning
kommunikatsioonitegevusteks.

Oodatav tulemus: osapoolte vahel kokkulepitud eesmärgistatud jätkusuutlik koostöö
(NB! aruandega koos tuleb esitada edasine tegevusplaan, edasise koostöö kinnitused
partnerite poolt)
Ei toeta ühekordse loomuga projekte ja tegevusi, mille tulemuste jätkusuutlikkust ei ole
võimalik tagada.

• Soovitame kaaluda projekti eksperdi/konsultandi kaasamist, kes
koostöövõrgustiku loomisel/arendamisel juhendab või selle tulemuslikkust ja
mõju hinnata või suunata aitab. Sel juhul tuleb tema roll ette näha ka
tegevuskavas ja vajadusel eelarves.
Konsultante leiate nt http://www.kysk.ee/konsultantide-andmebaas
• Projektiideid ja projekte endid nõustavad aga maakondlike arenduskeskuste
konsultandid: http://www.arenduskeskused.ee/et/kontaktid2

Projekti elluviimise aeg on 1. september 2015 – 31. detsember 2016
Toetussumma: kuni 15 000 eurot. Kokku voorus jagada kuni 225 000 eurot

Omafinantseering projektis:
1) üldjuhul vähemalt 10% lubatud kuludest (vähemalt pool rahaline)
2) ehitus- ja remonditööde, vähemalt 200-euroste soetuste puhul min 20%
(rahaline)

Taotlusi ootame KÜSKi hiljemalt 2. juuniks 2015 kell 15.00 kas:
1) digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või
2) allkirjastatuna paberkandjal aadressil Toompuiestee 33a, Tallinn 10149
(ja allkirjastamata versioon elektroonselt)
Taotlus koosneb:
• Taotlusvorm
• Eelarvevorm (täidetud seletuskirjaga)
• Partneri allkirjastatud kinnituskiri

Toetust saavad taotleda vabaühendused (MTÜd ja sihtasutused), kes:
- tegutsevad avalikes huvides
- on taotluse esitamise hetkeks olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris
olemas vähemalt 1 aasta
Avalikes huvides tegutsemine tähendab:
- taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond
(v.a erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid)
- taotleja põhikirjas on kirjas, et pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle vastavalt
tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele
ühingutele.

Taotleja tegevus peab olema avalik, tal on tema tegevust tutvustav kas
veebileht, aktiivselt toimiv sotsiaalmeedia väljund (nt Facebook) või alamleht
kas katus- või partnerorganisatsiooni või kohaliku omavalitsuse veebilehel, kus
on avaldatud tema:
• kehtiv põhikiri
• majandusaasta aruanded (vähemalt viimased 2 aastat, v.a nooremad org.)
• juhtorganite koosseisud
• kinnitus, et organisatsioon järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse
eetilisi põhimõtteid (leitav nt www.ngo.ee/eetikakoodeks)
NB! Ei piisa viitest äriregistris asuvale

Keda me EI toeta?
Taotleja ei tohi olla riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te),
või nende liidu, ametiühingu või ameti-, kutse- või erialaliidu valitseva mõju
all (üle 50% hääleõigust kontrollivates organites)
Taotlejaks ei saa olla:
Erakond, äriühing, äriühingute (ettevõtjate) liit, ametiühing, ameti-, kutse- ja
erialaliidud, korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt mittetulundusühingute
seaduse alusel tegutsevad ühistud, Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või
kohalike omavalitsuste toetusi vahendavad sihtasutused või MTÜd

Abikõlblikud kulud:
• töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud
• ürituste korraldamise kulud
• turundus- ja teavitustegevuste kulud
• taotleja ja projekti koostööpartnerite arendamiseks ning koostöö süvendamiseks
vajalikud koolituskulud
• sisseostetavate teenuste kulud, sh ekspertide, mentorite, konsultantide teenus
• põhivara ja seadmete soetamine (NB! kulu tuleb teha projekti I perioodis)
• remondi- ja ehitustööd ning materjalid (NB! vastavus õigusaktidele, objekti
omanik või kasutusleping)
• muud projekti elluviimisega seotud põhjendatud ja vajalikud kulud
• toetuse saaja üld- ja arenduskulud* kuni 15% ulatuses KÜSKi toetuse mahust.
• rahaliselt mõõdetav panus** omafinantseeringu ühe osana
• projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole Eesti riigi
poolt taotlejale tagastatavad

Üld- ja arenduskulud (kuni 15% toetuse mahust)*
• toetuse saaja igapäevased bürooruumide, transpordi- ja sidekulud, samuti
ühenduse toimimise ja arendamise kulud. Ehk siis kulud, mis ei ole otseselt seotud
projekti enda tegevustega.
• üld- ja arenduskulude kasutamise otsustab toetuse saanud organisatsioon, neid ei
pea taotluses ega aruandluses lahti kirjutama ega põhjendama ja nende kohta ei ole
vaja esitada kuludokumente (kuid näidatakse summana kulude lõpparuandes)
NB! Ei pea tingimata projekti lõpuks ära kasutama

KÜSKi juhatusel on õigus üld- ja arenduskulude osas otsustada kuni 50% ulatuses
toetuse vähendamise või mitteväljamaksmise üle, kui pole kinni peetud
kokkulepetest

Rahaliselt mõõdetav panus ** (endine „mitterahaline panus“)
• Eelkõige ruumide, seadmete kasutuskulu, ka vabatahtlik töö
• Väärtus peab olema dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult hinnatav ja
kontrollitav (nt hinnakirjad, üleandmise-vastuvõtmise akt +
jääk/turuväärtust tõendav dokument, vabatahtliku töö päevik)
• Ei saa arvestada ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite
soetuse puhul
NB! Vabatahtliku tööna ei arvestata nende inimeste tööd, kes saavad
projekti kaudu töötasu või täidavad lepingulist tellimust

Mitteabikõlblikud kulud
• kinnisvara soetamise kulud
• amortisatsioonikulud
• toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud
• projektijuhtimise sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult (v.a FIE)
• projektist töötasu saavate isikute vabatahtliku töö kulud
• üle 2000-euroste tööde/teenuste kulud, kui pole 3 hinnapakkumist (ei pea esitama
projektiga koos, võib võtta enne kulu tegemist)
• finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud jms
• viivised, rahatrahvid jmt
• organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
• reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks
• projekti kaasrahastamine mõne teise toetaja poolt, kui selle toetaja rahaeralduses ei
ole näidatud, et toetus antakse KÜSKile esitatud projekti tegevus(t)e toetamiseks

Veel kuludest:
• Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud projekti abikõlblikkuse
perioodil ning kuludokumendid on laekunud ja nende alusel ülekanded
tehtud abikõlblikkuse perioodile järgneva 15 kalendripäeva jooksul.
• Kõigi kulude (v.a. üld- ja arenduskulud) kohta PEAB olema eelarve juures
kalkulatsioon ja põhjendus
• Kõik kulud (v.a. üld- ja arenduskulud) peavad olema tõendatud arvete või
algdokumentidega (koopiaid ei pea koos aruandega esitama, aga olemas
peavad olema!)
• Kulud peavad olema tehtud toetuse saaja arveldusarvelt

NB! Abiks projekti läbimõtlemisel võib kasutada vabaühingu projektitaotluse
koostamise juhendit: http://www.kysk.ee/huvitavat-lugemist

Taotluste menetlemisest
•
•
•
•
•
•
•

Juuni kuni augusti algus 2015
Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSKi büroo poolt
Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele 3 eksperdi poolt
Hindamiskoosolek juuli lõpus ekspertide ja juhatusega
Järelpärimised, ettepanekud taotlejale
Juhatuse otsus
Toetuslepingu allkirjastamine 

Hindamiskriteeriumid
• projekti vastavus taotlusvooru eesmärkidele – 15%
• projekti vajalikkuse põhjendus lähtuvalt ühiskondlikust probleemist, mille
lahenduseks koostööd plaanitakse või edasi arendatakse – 15%
• kavandatud tegevuste seos projekti eesmärkide, oodatavate ja mõõdetavate
tulemustega– 20%
• projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 20%
• projekti tulemuste jätkusuutlikkus ning mõju edaspidi – 20%
• taotleja senised kogemused ning suutlikkus projekti ellu viia, partner(ite)
kompetentsid ja roll projektis ning projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10%

Toetuse väljamaksmine (aluseks maksetaotlused)

• Toetuslepingu allkirjastamise järel 50%
• Peale vahearuande heakskiitmist 40%
• Peale lõpparuande heakskiitmist 10%
NB! järelaruanne 2 aastat peale projekti lõppu, ca detsember 2018

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn
www.kysk.ee
www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital

