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Kogukondliku turvalisuse 2016.– 2020. aasta
maakondlike toetusvoorude üldtingimused

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi
põhimäärus” § 23 lõike 2 punktide 2 ja 20 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse
27. veebruari 2015. a korraldusega nr 107 „“Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“
heakskiitmine“ ja siseministri 1. detsembri 2015. a käskkirjaga nr 1-3/221 „“Siseturvalisuse
arengukava 2015–2020" programmi "Turvalisemad kogukonnad" kinnitamine“ kehtestatud
programmi „Turvalisemad kogukonnad“ meetme 1 punktiga 1.6 ning Rahandusministeeriumi
juhtkonna 15. märtsi 2016. a koosoleku protokolli nr 9 punktiga 6 „Rahandusministeeriumi
2016. a tegevuskava kinnitamine (TEIS)“.

1. Üldsätted
1.1 Lähtudes Siseturvalisuse arengukava programmist „Turvalisemad kogukonnad“ on
kogukondliku turvalisuse 2016.–2020. aasta maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata
kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning
kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku
panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine
ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
1.2 Toetusvoor käesoleva käskkirja tähenduses on toetusvooru tingimuste kehtestamine,
taotlemise väljakuulutamine, taotlejate nõustamine, taotluste menetlemine, taotluste
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemine, toetussummade väljamaksmine
ning järelevalve teostamine toetuste kasutamise üle. Kogukondliku turvalisuse 2016.–
2020. aasta maakondlike toetusvoorude üldtingimused (edaspidi toetusvooru
üldtingimused)
reguleerivad
kogukondliku
turvalisuse
loomisse
panustavatele
organisatsioonidele riigieelarvest väikeprojektide toetuse andmise üldiseid põhimõtteid.
1.3 Siseministeerium
(edaspidi
ministeerium)
sõlmib
toetusvoorude
elluviimiseks
riigieelarvelise toetuse lepingu sihtasutusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital (edaspidi
KÜSK).
1.4 Toetuse taotlejale (edaspidi taotleja) KÜSKi poolt makstav maksimaalne toetus taotluse
kohta on 3 500 eurot.
1.5 KÜSKi ülesandeks on:
1.5.1 koostada ja kooskõlastada ministeeriumiga käesoleva käskkirja alusel toetusvoorude
tingimused (edaspidi tingimused), kus sätestatakse täpsemalt taotlejale esitatavad nõuded,
nõuded taotlusele ja taotluse esitamisele, abikõlblikud kulud ja abikõlblikkuse periood,

taotluste menetlemise ja hindamise tingimused,
hindamiskriteeriumid,
taotluste
rahuldamise ja mitterahuldamise kord, toetuse kasutamise ja aruandluse tingimused,
poolte õigused ja kohustused, ning lepingute ja aruandluse vormid;
1.5.2 sõlmida maavalitsustega lepingud toetusvoorude läbiviimiseks;
1.5.3 kuulutada välja taotlemine;
1.6.4 nõustada taotlejaid ja maavalitsusi;
1.5.5 korraldada toetuste väljamaksmine toetuse saajatele sõlmitud lepingute alusel;
1.5.6 esitada ministeeriumile eelnevalt kokkulepitud vormis aruanded toetusvoorude
elluviimise kohta, sealhulgas esmalt toetuse määramise otsuste kohta ning toetatavate
tegevuste elluviimise järel koondaruande toetusvooru tulemustest;
1.5.7 teostada järelevalvet toetusvoorude rakendamise üle maavalitsuste tasandil ning
edastada järelevalve tulemused ja soovitused ministeeriumile ning maavanematele.
1.6 Maavalitsuse ülesandeks on:
1.6.1 teavitada toetuse andmise võimalustest oma veebilehel ja nõustada võimalikke
taotlejaid;
1.6.2 menetleda maavalitsusse laekunud taotlusi;
1.6.3 korraldada taotluste hindamist;
1.6.4 teha taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused maavanema
korraldusena;
1.6.5 sõlmida KÜSKi volitusel toetuse saajatega lepingud ning teostada järelevalvet
lepingute täitmise üle;
1.6.6 esitada KÜSKile toetuse andmise ja kasutamise aruandluse jaoks vajalikud andmed.
1.7 Toetusvoorude rahaline maht ja toetusvoorude vahendite jaotus maakonniti määratakse
igaks aastaks käesoleva käskkirja lisana. 2016. aasta toetusvoorude rahaline maht ja
toetusvoorude vahendite jaotus maakonniti on määratud käesoleva käskkirja lisas 1.
2. Nõuded taotlejale ja taotlusele
2.1 Taotlejaks võib olla:
2.1.1 Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus ning usuline ühendus;
2.1.2 vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
2.2 Lähtudes Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 põhimõtetest edendada koostööd
turvalisema elukeskkonna kujundamisel, peab toetuse taotleja eesmärgi täitmiseks
kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku
turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle
probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses.
2.3 Täpsemad nõuded taotlejale ja taotlusele sätestatakse KÜSKi kehtestatavates tingimustes.
3. Toetatavad tegevused
3.1 Toetatakse tegevusi, mis on kooskõlas projekti eesmärkidega ja võimaldavad saavutada
toetusvoorude eesmärki. Projekti abikõlblikeks kuludeks on kõik kulud, mis on vajalikud
projekti eesmärkide saavutamiseks ja võimaldavad saavutada toetusvoorude eesmärki.
Täpsemalt sätestatakse abikõlblikud kulud KÜSKi kehtestatavates tingimustes.
4. Taotluste
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4.1 KÜSK kuulutab taotlemise välja teate avaldamisega veebilehel www.kysk.ee ning avaldab
kuulutuse ühes üleriigilises päevalehes. Maavalitsus korraldab oma maakonnas
toetusvooru ja teavitab võimalikke taotlejaid taotlemisest. Toetusvoorud peavad olema
avatuks kuulutatud üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.
4.2 Taotlusi hindab ja esitab maavanemale kinnitamiseks maakonna turvalisuse nõukogu.

4.3 Toetuse saajate nimed, toetatavad tegevused ja toetuse summad
üleriigiliselt KÜSKi ning maakonniti maavalitsuste veebilehtedel.
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