EV100 teavitustoe II taotlusvooru 2018 tingimused

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annavad läbi ühiste
taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused Eesti Vabariigi suure juubeli
tähistamiseks.

Üldised tingimused
1. Taotlusvooru eesmärgiks on, et EV100 sünnipäevaks tehtavad kingitused on laialdaselt
nähtavad ja jäädvustatud.
2. Anname toetust teavitustegevustele, mille läbi EV100 sünnipäevaks tehtavad kingitused
kogukonnas/ühiskonnas rohkem nähtavaks saavad (nt avamissündmused, reklaamid,
objektide märgistamine EV100 logoga), samuti tehtud kingituste jäädvustamiseks (nt
videoklipid, kroonikad, trükised jms, juhul kui nendega kaasneb läbimõeldud levitamise
plaan). Toetame ka teavitustegevustega seonduvaid tööjõukulusid.
3. Toetust saab küsida tegevustele, mis teevad nähtavamaks kingituse sisulise seose EV100-ga.
4. Kingitused, mille nähtavuse suurendamist ja jäädvustamist toetame, peavad olema kooskõlas
EV100 põhiväärtustega ning nende esmane eesmärk ei saa olla tulu teenimine.
5. Kingitus peab paiknema/toimuma Eestis ja võib olla nii kogukondlik, piirkondlik kui üleeestiline.
6. Eeltingimus toetuse taotlemiseks on, et kingitus on taotlemise hetkeks üleval kas EV100
- kingituste lehel https://ev100.ee/et/kingitused või
- sündmuste kalendris https://ev100.ee/et/programm
7. Toetust saab kasutada ajavahemikul 12. aprill 2018 – 31. detsember 2018.

Nõuded taotlejale
8. Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised
isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused.
9. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja esitatud peavad olema majandusaasta aruanded.
10. Taotlejale ei ole antud EV100 kingituse või sündmuse elluviimiseks otse toetust
Riigikantseleilt (piirang ei puuduta neid, kellel on toetusleping KÜSKiga).

Toetuse suurus, kulud, väljamaksed
11. Taotlusvooru kogumaht on 150 000 eurot, millest väikesemahulisteks teavitustegevusteks
80 000 eurot ja suuremahulisteks teavitustegevusteks 70 000 eurot. EV100 juhtrühm koos
EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuhi ning EV100 programmijuhiga võivad otsuste
tegemisel mõjuval põhjusel kaaluda ka teistsugust jaotust

12. Toetust saab küsida
- väikesemahulisteks teavitustegevusteks 200 – 3000 eurot kingituse kohta;
- suuremahulisteks teavitustegevusteks 3001 – 10000 eurot kingituse kohta.
13. Omafinantseeringut eelarves kajastama ei pea, kuid taotlusvormis tuleb kirjeldada, kas ja kes
taotluses kirjeldatud teavitustegevustesse panustavad nii rahaliselt kui muudmoodi.
14. Abikõlblikud on kõik kulud, mis on seotud kingituse nähtavamaks tegemise või
jäädvustamisega.
15. Väikesemahulised toetused makstakse välja ühekordsena peale toetuslepingu sõlmimist.
Suuremahuliste toetuste puhul makstakse 80% toetusest välja peale toetuslepingu sõlmimist
ja 20% peale aruande esitamist.
Taotluse esitamise tähtaeg ja vorm
16. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2018 kell 15.00.
17. Taotlusi ootame KÜSKi vormil allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna
meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.
18. Taotlusvormi (sisaldab nii sisutegevusi kui eelarvet) leiab veebilehelt
https://www.kysk.ee/ev100

Taotluste hindamine
19. Hindamine toimub 20 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast
20. Taotleja ja taotluse tehnilistele nõuetele (sh eeltingimuste täitmine) vastavust kontrollib
KÜSK. Väheoluliste puuduste korral võetakse taotlejaga ühendust.
21. Tehnilisest hindamisest edasi pääsenud lähevad sisulisse hindamisse (väikesemahuliste
teavitustegevuste toetuste taotluste ja suuremahuliste teavitustegevuste toetuste taotlusi
hinnatakse eraldi) esmalt KÜSKi kahe hindaja poolt, kes analüüsivad järgnevat:
- teavituse/jäädvustamise eesmärkide ja tegevuste seosed, teostatavus
- eelarve mõistlikkus
- meeskonna ja kaasatud partnerite loogilisus/võimekus.
22. Toetuste saajad otsustab EV100 juhtrühm koos EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuhi
ning EV100 programmijuhiga, kes lähtuvad otsustamisel:
- EV100 väärtustest (https://www.ev100.ee/et/väärtused)
- KÜSK-i hindajate hinnangutest taotlustele.
23. Punktis 22 nimetatud hindajad võivad otsustada toetada taotlust osaliselt, põhjendades oma
otsust. Kogu taotlusvooru summat ei ole kohustust ära jaotada.
24. KÜSK annab lähtudes punktis 22 nimetatud hindajate otsuste protokollist 10 tööpäeva
jooksul kõikidele toetuse taotlejatele teada vooru tulemustest, kuid mitte hiljem kui 31. mail
2018.

Toetusleping, aruandlus ja kontroll
25. Lepingud toetuse saajatega sõlmib, toetused maksab välja ning aruandlust kontrollib KÜSK.
26. Toetuse aruanne tuleb esitada KÜSKi vormil.
27. Aruanne esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal
omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga.
28. Taotluse aruande tähtaeg lepitakse iga toetuse saajaga eraldi kokku.
29. KÜSK võib osaliselt või täielikult küsida toetuse tagasi juhul, kui toetuse saaja ei ole taotlust
ellu viinud või jätnud esitamata aruande.
30. KÜSK võib toetuse kasutamise kontrollimiseks teha järelpäringuid nii telefoni kui e-kirja teel,
teha kohakülastusi ja vaadata üle toetuse kasutamisega seonduvat dokumentatsiooni.

