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Väliseesti ajalehtedele suunatud 

toetusprogramm 2020. aastal 

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi 

põhimäärus” § 23 lõike 2 punktide 2 ja 20 ning peaministri 1. mai 2019. a korralduse nr 33 

„Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkti 9 alusel 

ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 30. mai 2019. a korralduse nr 130 „„Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammi 2019–2023“ kinnitamine“ punktist 10.7. 

 

1. Üldsätted  

1.1. Käskkirjaga kehtestatakse tingimused ja kord väliseesti ajalehtedele suunatud 

taotlusvoorust „Toetus väliseesti ajalehtedele“ (edaspidi taotlusvoor) vahendite 

saamiseks ning kasutamiseks.  

1.2. Taotlusvooru eesmärk  on toetuse abil väliseesti ajalehetoimetuste jätkusuutlikkus 

rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga 

ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja 

arendamisel. 

1.3. Eesmärgi täitmiseks sõlmib Siseministeerium (edaspidi ministeerium) Sihtasutusega 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (edaspidi KÜSK) halduslepingu, milles sätestatakse 

toetusprogrammi vahendite kasutamise täpsemad tingimused. Sealhulgas on KÜSKi 

ülesandeks taotlusvooru väljakuulutamine, laekunud taotluste menetlemine, taotluste 

hindamine, taotlejate ja toetuse saajate juhendamine toetuse andmist ja kasutamist 

puudutavates küsimustes, riigiabi reeglite kohaldamine, taotluste rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsuste tegemine, lepingute sõlmimine, järelevalve teostamine 

toetuse saajate üle, vajadusel kohapealse kontrolli teostamine ja toetuse saajatele 

taotluste rahuldamise otsuste alusel toetuste väljamaksmise korraldamine ning vaiete 

ja vaidluste lahendamine.  

1.4. KÜSK töötab välja ja kehtestab ülesande täitmiseks vajalikud, sealhulgas taotlusvooru 

väljakuulutamist, taotluste menetlemist, toetuse maksmist, järelevalve tegemist ja 

vaiete lahendamist reguleerivad protseduurid. 

1.5. Taotlusvooru kogumaht koos menetlemiskuludega on 50 000 eurot. 

1.6. Taotlusvoorus makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on iganädalaselt ilmuvatel 

väljaannetel 10 000 eurot ja harvem ilmuvatel väljaannetel 5 000 eurot. 

1.7. Projektide elluviimise periood on terve 2020. kalendriaasta. Projektide elluviimise 

perioodi algus võib olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev, kuid projekti 

elluviimine peab olema lõppenud 31.12.2020. Aruandluse esitamise tähtaeg on 

31.01.2021. 



 

1.8. KÜSK kontrollib toetuse kasutamist ja esitab ministeeriumile projektide elluviimise 

aruandluse alusel koostatud koondaruanded toetusprogrammi vahendite kasutamise 

kohta hiljemalt 28.02.2021.  

1.9. Taotlusvoorus kasutamata jäänud rahalisi vahendeid ei ole lubatud kasutada järgneval 

eelarveaastal.  

1.10. Kui taotlusvooruga antav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi, siis järgitakse 

toetuse andmisel konkurentsiseaduse 6. peatükist tulenevaid ning muudest riigiabi ja 

vähese tähtsusega abi andmist reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja 

nõudeid. 

 

2. Toetatavad tegevused 

2.1.  Toetatavad kulud: 

2.1.1. kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud ja projekti eesmärgi ning tegevuste 

elluviimiseks sobiv, vajalik ja tõhus; 

2.1.2. taotluses tuleb esitada projekti kulude kalkulatsioon koos põhjendustega, mis 

võimaldab hindajatel mõista nende olemust ja vajalikkust. 

2.2. Mitteabikõlblikeks kuludeks on:  

2.2.1.  investeeringud kinnisvara soetamiseks;  

2.2.2.  toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud, sh 

tehingud juhatuse liikme äriühinguga;  

2.2.3.  finantstehingute võlaintressikulud, valuuta vahendamise komisjonitasud ja 

kahjud ning teised finantskulud;  

2.2.4.  viivised ja rahatrahvid;  

2.2.5.  reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks;  

2.2.6.  muud tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud 

(nt pangakaardi hooldustasud); 

2.2.7. kulud, mille katteks on toetust saadud teistest vahenditest. 

2.3. Toetust ei tohi kasutada otseselt tulu teenimiseks.  

 

3. Nõuded taotlejale   

3.1. Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse 

kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt 

registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.  

3.2. Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 

3.2.1. tema põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala on 

seotud diasporaa väljaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), 

toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilitamist ja edendamist ning 

rahvuskaaslaste sidet Eestiga; 

3.2.2. taotlejal ei ole maksu- või maksevõlga asukohariigi ees või see on ajatatud; 

3.2.3. taotlejal ei ole asukohariigi õiguse kohaselt pankrotis, likvideerimisel ega 

sundlõpetamisel; 

3.2.4. taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, 

ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema 

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt 

kustutatud; 

3.2.5. kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvest, Euroopa Liidu või muudest 

vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud 

tähtajaks ja nõutud summas; 

3.2.6. taotleja loob sõltumatut ajakirjanduslikku sisu ja on registreeritud vähemalt 

1 aasta. 

 



 

4. Taotluste esitamine ja menetlemine, toetuse andmine ja kasutamine ning järelevalve 

teostamine  

4.1.  KÜSK kuulutab taotlemise välja teate avaldamisega oma veebilehel ja teavitab 

võimalikke taotlejaid taotlemisest muude oma kasutuses olevate infokanalite kaudu. 

Taotlusvoor peab olema avatuks kuulutatud vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise 

tähtaega.  

4.2.  Toetuse saamiseks esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt teavet toetuse kasutamise 

eesmärgi, vastava eesmärgi elluviimiseks kavandatava tegevuse ja ajakava, eeldatava 

tulemuse ja kulude kalkulatsiooni kohta.  

4.3.  Taotluse eelarves esitatud kulud peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse 

elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud.  

4.4.  Taotlusi hindab komisjon, millesse kuulub KÜSKi määratud 2 sõltumatut hindajat 

ning ministeeriumi määratud hindaja.  

4.5.  Hindajad hindavad taotlust järgmiste kriteeriumite alusel 100 punkti skaalal: 

- taotleja senine tegevus ja mõju sihtgrupile – osakaal 20 %; 

- lahendatava probleemi vajalikkus ja taotletava tulemuse tõenäosus – 30%; 

- projekti tegevuste olulisus tulemuse saavutamisel ja põhjendatus – 30%; 

- projekti kulude kalkulatsiooni arusaadavus ja põhjendatus tulemuse saavutamiseks 

– 20%. 

4.6. Hindajad hindavad taotlusi sõltumatult, mille kohta esitavad KÜSKile hinnetega 

hindelehe. Hindamistulemused arutatakse läbi hindajate töökoosolekul, mille 

tulemusel selgub iga taotluse koondhinne. 

4.7.  Toetuse saajate nimed, toetatavad tegevused ja toetuse summad avalikustatakse 

KÜSKi veebilehel.  

4.8.  KÜSK teostab järelevalvet toetuse kasutamise eesmärgipärasuse ja lepingule 

vastavuse üle, samuti lepingus sätestatud aruandluse õigsuse üle. Järelevalve 

teostamiseks on KÜSKil ning ministeeriumil õigus teostada kohapealset kontrolli.  

4.9.  Toetuse mittenõuetekohase kasutamise korral on KÜSKil või ministeeriumil õigus 

nõuda toetuse tagastamist ulatuses, millises raha ei kasutatud vastavalt lepingu 

tingimustele. Toetuse tagasinõudmine toimub vastavalt lepingule. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Riina Solman 

rahvastikuminister 

 

 


