Kinnitatud KÜSK nõukogu koosolekul 9.11.2020. a.

KODANIKUÜHISKONDA ARENDAVATE SUURSÜNDMUSTE IDEEKORJE 2021. AASTA KONKURSI
TINGIMUSED

1. Konkursi üldine raamistik
Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkursi aluseks on SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad
vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.
2. Toetuse andmise eesmärk ja tingimused
2.1. Suursündmuste ideekorje konkursiga toetatakse „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

eesmärkide saavutamise kaudu Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste
sündmuste algatamist ja jätkumist ning valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja
nende tegevust edendavate algatuste elluviimist.
Suursündmuste ideekorje konkursi kaudu ei toetata valdkondlikke ja ühe ühingu tegevusele
keskenduvaid üritusi, laulu- ja tantsupidusid, spordivõistlusi jmt.
Toetuse taotlemiseks esitada idee kirjeldus ja vajalik teave vastavalt KÜSKi ideekorje vormile
eesti keeles.
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.
Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest.
Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.
Kui KÜSKil ei ole piisavalt vahendeid idee teostamise toetamiseks küsitud mahus, võib ta teha
idee esitajale ettepaneku teostada idee väiksema KÜSKi toetusega.
Idee tuleb esitada KÜSKi vormil digitaalselt allkirjastatuna juhatuse liikme (ühise esindusõiguse
korral mitme) või volitatud isiku (kui idee esitaja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
lisada volikiri digikonteinerisse) poolt, aadressile kysk@kysk.ee.
Idee esitamise tähtaeg on 18.12.2020 kell 15.00.

3. Nõuded idee esitajale
3.1. Idee esitaja tegutseb avalikes huvides ehk tema eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale

sihtrühmale kui ühingu liikmeskond;
3.2. Idee esitaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes on idee esitamisel olnud registrisse kantud
vähemalt ühe aasta;
3.3. Avalikkusele (veebileht, sotsiaalmeedia väljund vms) on kättesaadavad idee esitaja:
3.3.1. põhikiri;
3.3.2. majandusaasta aruanded (vähemalt viimased kaks aastat, v.a nooremad
organisatsioonid);
3.3.3. juhtorganite koosseisud (juhatuse ja/või SA nõukogu liikmed ja asutajad);

3.3.4. viide eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses järgib.
3.4. Idee esitaja ei või olla erakond, äriühingute liit, ametiühing ega ühistu, ega niisuguste ühingute

(sh äriühingu(te)) või avaõiguslike asutuste valitseva mõju all (üle 50% hääleõigus juhtorganite
liikmete määramisel).
3.5. Idee esitaja maksuvõlg tehnilise hindamise päeva seisuga koos intressidega ei tohi olla suurem
kui 100 eurot või maksuvõlg on ajatatud.
3.6. Kui idee esitaja on varem saanud avalikest vahenditest toetusi, mis on kuulunud
tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud.
4. Ideekorje konkursi menetlemine
4.1. Ideekorjele esitatud ideede ja idee esitaja hindamist korraldab KÜSKi juhatus.
4.2. Tähtajast hiljem esitatud ideed jäetakse läbi vaatamata.
4.3. Tehnilise hindamise läbinud ideid hinnatakse skaalal 0 kuni 100. Ideele antud koondhinne on

hinnete aritmeetiline keskmine.
4.4. Ideede hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:
4.4.1. Hindamiskriteerium 1 – idee põhjendus, vastavus konkursi tingimustele, suunatus
sihtgruppidele. Sündmuse eesmärgid, oodatavad tulemused, mõju osalejatele ja
sündmuse ühiskondliku mõju kirjeldus – 40%.
4.4.2. Hindamiskriteerium 2 – idee esitaja võimekus suursündmuse kaudu ühingu avalikes
huvides seatud eesmärke saavutada ja neid mõõta, oma sihtrühmale tõendatud väärtust
ja mõju luua, tema usaldusväärsus – 20%.
4.4.3. Hindamiskriteerium 3 – sündmuse/idee läbimõeldus ja põhjendatus. Aja- ja tegevuskava
(sündmuse realistlikkus), oluliseimate tegevuste ülevaade, ajakava – 20% .
4.4.4. Hindamiskriteerium 4 – korraldusmeeskonna, partnerite ja vabatahtlike rolli kirjeldus,
tööjaotus. Sündmust ellu viiva meeskonna kogemus, võimekus, pädevus – 20%.
4.5. Hindamistulemuste ja ettepanekute läbiarutamiseks, vajadusel korrigeerimiseks, toimub
hindamise töökoosolek.
4.6. Hindamise töökoosolekul arutatakse läbi kõik ideed, milles kõrgeima ja madalaima hinde vahe
on rohkem kui 25 ja kahe kõrgema hinde keskmisena ületaks idee lävendi või kahe madalama
hinde keskmisena jääks alla lävendit.
4.7. Idee toetuse saamise eelduseks ehk lävendiks on koondhinne vähemalt 70 punkti.
4.8. Lävendi ületavad ideed kuuluvad rahastatuks hindamistulemuste paremusjärjestuse alusel kuni
konkursi eelarve lõppemiseni.
4.9. Osaline toetuse andmine ideele on lubatud üksnes juhul kui hindamistulemuste pingereas
viimasele ideele jätkub vahendeid vaid osaliseks toetamiseks.
4.10. Hindamistulemuste pingerea alusel teeb KÜSKi juhatus ettepaneku KÜSK nõukogule
suursündmuste ideede kinnitamiseks ning välja valitud ideede esitajatele tehakse ettepanek
sõlmida leping toetuse saamiseks.
4.11. Idee esitajat teavitatakse konkursi tulemustest e-posti teel, 50 tööpäeva jooksul.
4.12. Toetuse saajate nimekiri koos sündmuse nime ja eraldatud toetuse summaga avalikustatakse
veebilehel www.kysk.ee.

