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Muudatused KOP programmdokumendis 2016. aastal. 

 

Sisulised muudatused 2016 kevadvooruks: 

 

1. Muutunud on taotlusvooru abikõlblikkuse periood. Uus abikõlblikkuse periood on 

10 kuud. Varasem abikõlblikkuse periood oli 12 kuud. Seega on taotlusvoorude 

abikõlblikkuse perioodid (perioodid mille sisse peab mahtuma projekti periood): 

a. kevadvoor 01.04.2016 kuni 01.02.2017 

b. sügisvoor 01.10.2016 kuni 01.08.2017 

 

Selgitus:  

1) Tavapäraselt ei kesta KOPi väikeprojektid tervet kalendriaastat, mida tingib KOP 

toetuse maksimaalne maht (2000 EUR). Kunstlikult pikaks viidud projekti perioodid 

(projekti tegevused on ammu lõppenud aga aruande esitamisega venitatakse viimase 

hetkeni) teevad taotleja jaoks aruandevormide täitmise raskemaks ja vähendavad 

aruannete kvaliteeti (parem on aruannet esitada vahetult pärast projekti 

elluviimist); 

2) Lühem projekti periood aitab kaasa sellele, et ühel aastal KOP programmist toetust 

saanud projektide aruanded saaksid järgmise kalendriaasta lõpuks kõik kinnitatud 

ning ei oleks projekte, mille lõpetamine mitmeks aastaks venima jääb. 

3) Kuna mõlemas meetmes on taotlusvoorud 2x aastas, siis ei ole ka ühtegi sellist 

katmata kuud või perioodi, mille jooksul ei saaks aastas projekti ellu viia. Sõltuvalt 

projekti ajalisest planeerimisest saab valides sügis- või kevadvooru vahel olla 

paindlik ka siis, kui projekti periood on 10 kuud. 

 

2. Täpsustatud on Meetme 1 „Kogukonna areng“ mitteabikõlblikke kulusid. 

Abikõlbmatute kulude hulka on lisatud:  

„üle 100 euro maksvate seadmete (sh tööriistad, masinad, elektroonilised seadmed), 

mille eeldatav kasutusiga on oluliselt pikem, kui projekti periood ja mida on võimalik 

projekti tegevuste läbiviimiseks rentida või laenata, soetamisega seotud kulud.“ 

 

Selgitus: Juba eelmisest aastast alates on Meetmes 1 (n.ö pehmete tegevuste meede) täpsustatud 

see, et projekti eelarvelistest vahenditest võib soetada üksnes (väike)vahendeid ja materjale. 

Seadmete soetamine Meetme 1 vahenditest ei ole põhjendatud (tavapäraselt on võimalik 

enamikke seadmeid pehmete tegevuste läbiviimiseks laenata või rentida ning juhul, kui 

kogukonnal on vajadus taolise seadme soetamise järele arvestades ühingu tegevuse pikemat 

perspektiivi on õige esitada taotlus Meetmesse 2 „elukeskkonna ja kogukonnateenuste 

arendamine“ (n.ö investeeringute meede)). Eelnevast tulenevalt on nüüd täpsustatud milliseid 

seadmeid ei ole Meetme 1 eelarveliste vahendite eest võimalik soetada. Juhul, kui siiski on 

Meetme 1 pehmete tegevuste läbiviimiseks kindlasti vajalik mingeid seadmeid soetada (näiteks 

kas selliseid seadmeid pole võimalik rentida/laenutada seoses nende erandliku olemusega või 

taoliste seadmete kasutusiga ei olegi pikem, kui projekti periood), siis teatud kaalutlusõigus 

hindamiskomisjonile on siin jäetud, kuid sel juhul tuleb kindlasti projekti eelarve seletuskirjas 

põhjendada, miks on selle soetuse tegemine just selle projekti tegevuste läbiviimiseks 
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hädavajalik. Soovitame siiski selliseid kulusid eelarvesse mitte lisada, kuna erandi saab 

hindamiskomisjon teha üksnes väga spetsiifiliste seadmete puhul.  

 

3. Toetus kantakse toetusesaajate arveldusarvele üle otse KÜSKi arveldusarvelt, 

mitte maavalitsuse arveldusarvelt. 

 

Selgitus: Taotleja jaoks ei muutu sellega oluliselt midagi. Taotlus tuleb endiselt esitada 

maavalitsusele, toetuste andmine otsustatakse maakondlikul tasandil, toetust saanud ühingud 

sõlmivad toetuslepingu endiselt maavalitsusega ning ka aruanne tuleb esitada endiselt 

maavalitsusele. Ainult juhul, kui toetuseks välja makstud raha tuleb osaliselt või täielikult 

tagastada, tuleb see kanda tagasi KÜSKi arveldusarvele. See muudatus toob kaasa eelkõige 

muutusi KÜSKi ja maavalitsuste omavahelises töös ja muudatus on põhjendatud sellega, et ei 

ole korrektne mitu korda KÜSKi ja riigi vahel raha edasi-tagasi kanda. 

 

Lisaks teadmiseks: 

1) 2015 sügisvoorus erandlikult kehtinud kord, kus toetusesaajatele kanti toetus üle 

alles 2016. aasta alguses käesoleval aastal enam ei kehti. KÜSK saab toetuse üle 

kanda kohe pärast seda, kui toetuste andmine on maavanema poolt otsustatud, taotlejaga 

toetusleping sõlmitud ja andmed maavalitsuse poolt KÜSKile edastatud. KÜSK kannab 

raha üle ka arvestades projekti perioodi algust (st kui konkreetse projekti periood algab 

veidi hiljem, siis KÜSK teeb ülekande mitte koheselt vaid arvestades projekti perioodi 

algust). 

2) Kindlasti esitage taotlus 2016 õige taotlusvooru taotlus- ja eelarvevormidel. KÜSK 

on võrreldes 2015 aastaga taotlusvorme täpsustanud, kaasajastanud ja ka osaliselt 

lihtsustanud. 


