Kinnitatud KÜSKi nõukogu e-hääletuse otsusega
……. 2020

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITALI (KÜSK)
NULA INKUBAATORI JA TUGITEGEVUSTE KONKURSI TINGIMUSED 2020
KONKURSI ÜLDINE RAAMISTIK
1. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) algatab konkursi, mille eesmärgiks on Nupukate
Lahenduste (NULA) inkubaatori ja sellele eelnevate tugitegevuste (edaspidi ka programm) läbiviija
(rakenduspartner) leidmine kolmeks aastaks.
2. Konkursi toetuse kogumaht on 90 000 eurot, mis jaguneb kolmeks osaks: 30 000 eurot ühe
programmi läbiviimise aasta kohta.
3. Lisaks KÜSKi poolsele toetusele (90 000 eurot) peab lisanduma:
3.1. programmi läbiviija omafinantseering, mis peab moodustama vähemalt 25% projekti
maksumusest ja võib olla rahaline või rahaliselt mõõdetav panus.
3.2. Vähemalt 50% rakenduspartneri omafinantseeringust peab olema rahaline. Rahaliselt
mõõdetavaks panuseks võib olla ruumide, seadmete, mööbli jm kasutuskulu ja teenuse
tellimine, mille eest ei ole tasutud toetuse saaja arvelduskonto kaudu, projekti tarbeks tasuta
saadud vahendid.
4. Projekti elluviimise aeg on 01.01.2021 – 31.12.2023
5. Toetuse taotlemiseks tuleb vooru vormil esitada esindusõigusliku isiku allkirjaga taotlus 30.
novembril 2020 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
NÕUDED RAKENDUSPARTNERILE
6. Rakenduspartner saab olla mittetulundusühing või sihtasutus, mis ei ole riigi ega kohaliku
omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu, ametiühingu või kutseliidu valitseva mõju all
(üle 50% hääleõigus juhtorgani liikmete määramisel).
6.1. Juhul kui rakenduspartneril on maksuvõlg, siis ei tohi see olla suurem kui 100 eurot või peab
see olema ajatatud.
6.2. Rakenduspartneril peavad olema esitatud majandusaasta aruanded vastavalt seaduses toodud
nõuetele.
6.3. Rakenduspartner on mittetulundusühing või sihtasutus, kes on taotluse esitamisel olnud
registrisse kantud vähemalt ühe aasta;
6.4. Rakenduspartneri toetuse ja omafinantseeringu määr vastavad tingimustele.
6.5. Rakenduspartneri tegevus on avalik ehk tal on oma tegevust tutvustav ja avalikkusele
kättesaadav veebileht, sotsiaalmeedia väljund (nt Facebook) või alamleht kas katus- või
partnerorganisatsiooni või kohaliku omavalitsuse veebilehel, kus on avaldatud ja lihtsalt
leitavad tema:
6.5.1. põhikiri;
6.5.2. majandusaasta aruanded (vähemalt viimased kaks aastat, v.a nooremad
organisatsioonid);
6.5.3. juhtorganite koosseisud (juhatuse ja/või nõukogu liikmed ja asutajad);
6.5.4. viide eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses
järgib.
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TAOTLUSE MENETLEMINE JA HINDAMINE
7. Taotluse menetlemine ja hindamine koosneb:
7.1. taotluse ja rakenduspartneri nõuetele vastavuse ehk tehnilisest hindamisest KÜSKi büroo
poolt;
7.2. taotluse sisulisest hindamisest KÜSKi nõukogu moodustatud hindamiskomisjoni poolt ja otsuse
kinnitamisest KÜSKi nõukogu poolt.
8. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 50 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast.
9. Tähtajast hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.
10. Otsuse taotluse läbi vaatamata jätmisest ja nõuetele vastavusest teeb KÜSK 10 tööpäeva jooksul
taotluse esitamise tähtpäevast.
11. Rakenduspartner ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik taotlejale ja
taotlusele esitatud nõuded.
12. Sisulised puudused taotluses loetakse kõrvaldamatuks. Juhul, kui tehnilisel hindamisel leitakse
puudusi, mille parandamine ei mõjuta taotluse sisulist hindamist, antakse puuduste kõrvaldamiseks
kolm tööpäeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel ei tunnistata taotlust nõuetele
vastavaks.
13. Inkubaatori ja tugitegevuste konkursile esitatud taotlusi hindab KÜSKi nõukogu poolt moodustatud
ja kinnitatud hindamiskomisjon.
14. Taotlusi hinnatakse kvalitatiivsete kriteeriumite alusel:
14.1. Programmi vastavus konkursi eesmärkidele ja tingimustele, läbiviimise metoodika valik,
programmi terviklikkus – 25%
14.2. Aja- ja tegevuskava – 15%
14.3. Programmi ellu viiva meeskonna võimekus ja kogemus sarnaste programmide läbiviimisel –
20%
14.4. Kaasatavate potentsiaalsete partnerite profiilid, rollid, lisaväärtused programmi
atraktiivsuseks, tulemuslikkuseks – 20%
14.5. Programmi tulemuste hindamise metoodika – 10%
14.6. Programmi kommunikatsiooniplaani asjakohasus, teostatavus – 10%
15. Hindamiskomisjoni liikmete poolt individuaalselt antud hinnete alusel leitakse igale kriteeriumile
keskmine hinne, mis on hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumide alusel omistatud
hinnete aritmeetiline keskmine. Iga hindamiskomisjoni liige annab oma punktid koos
põhjendusega. Protokollis kajastatakse komisjoniliikmete koondhinnang ja -põhjendus.
16. Hindamiskomisjoni koondhinnangu ja -põhjenduste alusel teeb KÜSKi juhatus ettepaneku KÜSKi
nõukogule NULA inkubaatori ja sellele eelnevate tugitegevuste läbiviija kinnitamiseks, mille alusel
sõlmib KÜSK rakenduspartneriga toetuslepingu kolmeks aastaks.
17. Taotluse rahuldamata jätmise otsus koos sisulise põhjendusega saadetakse taotlejale taotlusvormis
esitatud e-posti aadressidel 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
18. Kui toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saajast tulenevalt sõlmida 20 tööpäeva jooksul, alates
taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest toetuse saajale, võib KÜSK tunnistada taotluse
rahuldamise otsuse kehtetuks.
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PROGRAMMI EESMÄRGID
19. Programmi peaeesmärgiks on kasvatada ühiskondlikele probleemidele pakutavatest uuenduslikest
ideedest mõjusad ja elujõulised lahendused, mida hakkavad ellu viima tugevad motiveeritud
meeskonnad.
20. Inkubaatori ja sellele eelnevate tugitegevuste läbiviimise alaeesmärkideks on:
20.1. Inimesed mõtlevad loovalt ühiskondlike probleemide lahendamisele, genereerivad uusi ideid
ja mudeleid ning rakendavad oma teadmisi ja oskusi nende elluviimiseks;
20.2. Mujal maailmas rakendatavate nupukate lahenduste Eestisse toomisega ja nende
kohandamisega meie ühiskonna murekohtade leevendamine;
20.3. Inkubaatori näol loodud terviklik tugiprogramm, mis on mitmekülgne, õpetlik, haarav ning ärija avalikust sektorist teadmisi kaasav ning suunatud jätkusuutlike lahenduste
väljatöötamisele.
21. Programm on suunatud inimestele, kes tunnevad muret ühiskonnas (kas kogukonnas, piirkonnas
või üle-eestiliselt) mõne kitsaskoha pärast ja on valmis välja pakkuma ning eest vedama sellele
leevendust toovat lahendust. Inkubaatoris ja sellele eelnevates tegevustes osalemiseks (nt
inspiratsioonipäevadel osalemisel, ideede esitamisel) ei ole eelduseks juriidilise isikuna
toimetamine, küll aga peab inkubaatorile järgneval etapil osaleja ehk testprojekti elluviimiseks
starditoetuse taotleja olema MTÜ või sihtasutus.
22. Programm peab sisaldama (ühe kalendriaasta jooksul, kolmel aastal järjest):
22.1. 3 inspiratsioonisündmust (Tallinnas, Tartus, Narvas), mille eesmärgiks on praktiliste näidete
tutvustamise ning osalejate omavahelise suhtlemise kaudu anda huvilistele mõtteainest,
inspiratsiooni oma ideega edasiminemiseks, lahenduse käivitamiseks. Narvas toimuval
sündmusel tuleb tagada ka vene keeles osalemise võimalus;
22.2. nupukate lahendusideede korjet üle-eestiliselt;
22.3. ideede avalikustamise (võimalusega ideedele mõttekaaslasi, partnereid leida), hindamise (sh
hindajate valiku alused), tagasisidestamise plaani (mis hõlmab kõikidele laekunud ideedele
sisuliste soovituste andmist);
22.4. potentsiaalikamate ideede ja meeskondade väljaselgitamise käiku. Inkubaatorisse mitte
pääsenud ideed tuleb programmi elluviijal süstematiseerida enda poolt välja pakutud moel ja
andma KÜSKile soovitused, kas ja kuidas KÜSK ideed esitanud meeskondi edasi jõustada
saaks;
22.5. inkubaatorit osalises mahus vähemalt 10 väljavalitud meeskonnale ja täies mahus vähemalt
5 meeskonnale. Täies mahus inkubaator tähendab programmi, kus läbi personaalse
lähenemise ja gruppides kogemuse jagamise jõutakse probleemi lahenduse mudelini, mida
ollakse valmis järgmise pooleteise aasta jooksul katsetama. Inkubaator peab sisaldama
meeskondadele personaalset mentorlust, koolitusi, koduülesandeid. Vähemalt 5 meeskonda
peavad saama tuge toimiva tegevusmudeli väljakujundamiseks (sh teadmisi toote-,
teenusedisainist), meeskonna loomiseks, finantsmudeli läbimõtlemiseks, kommunikatsiooni
ja turunduse kavandamiseks, testprojekti kokkupanemiseks. Vajadusel tuleb meeskondi
nõustada ka MTÜ või sihtasutuse loomisel. Programmi elluviija peab välja pakkuma süsteemi,
mille alusel tehakse inkubaatori protsessi kestel valik potentsiaalikama vähemalt 5
meeskonnaga edasi mineku osas;
22.6. inkubaatorit kokkuvõtva ja tulemusi tutvustava sündmuse korraldamist;
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22.7. kommunikatsioonitegevusi inkubaatori ja sellele eelnevate tugitegevuste nähtavaks
muutmiseks nii sihtrühma kui avalikkuse seas, sh meediapildis ühiskondlike probleemide
lahendamise seniste heade näidete ja uuenduslike lahenduste katsetamise olulisuse
väljatoomine. Tagada tuleb Narvas toimuva inspiratsioonisündmuse info jõudmine ka vene
keelt kõneleva sihtrühmani.
23. Inspiratsioonipäevadesse ja inkubaatorisse peab olema kaasatud teadmisi, ekspertiisi ja praktikat
nii äri- kui avalikust sektorist, võimalusel ka juba seniseid uuenduslike algatuste eestvedajaid
ühiskondlike probleemide lahendamisel.
24. Metoodikat valides ja kommunikatsiooni läbi mõeldes peab programmi elluviija ühtlasi arvesse
võtma, et:
24.1. Inkubaator ja selle tugitegevused on üheks osaks NULA terviklikust konkursist. Tervikliku
konkursi all peab KÜSK silmas inspiratsioonipäevi, inkubaatorit ja starditoetuse konkurssi.
Neist viimane ei ole käesoleva konkursi osa.
24.2. Inkubaatorile järgneb KÜSKi poolt korraldatav ja elluviidav starditoetuse konkurss
(taotlemise tähtajaga 1. november), kuhu on võimalik taotlus esitada nii sama kui eelmiste
aastate NULA inkubaatori täies mahus läbinud algatustel. Sellel on järgmised tingimused:
24.2.1. konkursi tähtajad on 1. november 2021 ja 1. november 2022 ja 1. november 2023
24.2.2. toetatakse kuni 3 projekti igal aastal, igale projektile toetus kuni 25 000 eurot
24.2.3. toetuse eesmärgiks on võimaldada elluviijal lahendust reaalselt praktikas testida,
arendada välja kestlik tegevusmudel
24.2.4. taotleja saab olla vabaühendus, kes on juriidiliselt kas MTÜ või sihtasutus
24.2.5. taotlemise eelduseks on taotleja poolt oma ideega täis mahus läbitud NULA
inkubaator, kas samal või eelmistel aastatel.
24.2.6. täpsemad taotlemise tingimused ja vormid kinnitatakse 1. aprilliks 2021, 1. aprilliks
2022 ja 1. aprilliks 2023.
25. Programmi elluviija võib tutvuda 2016-2020. aastatel läbi viidud sarnaste NULA inkubaatoritega
kodulehel https://www.nula.ee ning https://www.facebook.com/nulainkubaator/. Programmi
elluviija peab ühtlasi arvestama, et nii veebileht kui Facebooki leht on programmi elluviimise
perioodil tema sisustada, KÜSK võib neil lehtedel täiendavalt toimetada vastavalt kokkuleppele
programmi elluviijaga. Veebimajutuse tavapärased kulud katab KÜSK, lisaarenduste
finantsvajadused tuleb elluviijal ette näha eelarves.
TAOLTLUSE JA RAPORTITE ESITAMINE
26. Taotlus peab sisaldama:
26.1. Inkubaatori ja sellele eelnevate tugitegevuste läbiviimise metoodika kirjeldust võttes arvesse
programmi eesmärke ja punktides 20-24 kirjeldatut ning arvestusega, et inkubaatorit ja
tugitegevusi tuleb läbi viia sarnasena 3 aastal järjest;
26.2. Kirjeldust millises elluviimise valmisolekus ideid ning meeskondi ideekorjesse oodatakse,
samuti inspiratsioonipäevade sihtrühma nägemust ning kuidas neid arvesse võetakse
inkubaatori terviklikus kommunikatsioonis;
26.3. Programmi läbiviimise aja- ja tegevuskava;
26.4. Programmi plaanitavaid tulemusi ja nende hindamise metoodikat;
26.5. Programmi ellu viivate meeskonnaliikmete profiile, panuseid, rolle, sh arvestades, et:
26.5.1. Vähemalt 1 meeskonnaliige peab omama vähemalt 1 sarnase töö teostamise
kogemust, et omada potentsiaalset suutlikkust töö teostamiseks töö vajalikul
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27.

28.

29.

30.

tasemel ja ulatuses. Sarnaseks tööks on arenguprogrammide, inkubaatorite,
kiirendite läbiviimine;
26.5.2. Vähemalt 1 meeskonnaliige peab omama koostöökogemust ettevõtjatega ja nende
kaasamisel vabaühenduste arendamisse;
26.5.3. Vähemalt 1 meeskonnaliige peab omama koostöökogemust avaliku sektori
asutustega ja nende kaasamisega vabaühenduste arendamisse;
26.5.4. Vähemalt 1 meeskonnaliige peab omama kommunikatsioonialaseid teadmisi ning
kogemust sarnase töö tegemisel, mis puudutab töö üheks osaks olevaid
kommunikatsioonitegevusi.
26.6. Ülevaadet inkubaatorisse kaasatavatest ekspertidest, koolitajatest ja mentoritest (kelle seast
tehtav lõplik valik võib sõltuda inkubaatorisse valitud algatuste valdkondadest ja
küpsusastmest) ning nende profiile ja rolle, võttes arvesse punkti 23 tingimusi. Kõikide
ekspertide, koolitajate, mentoritega peab olema eelnevalt läbi räägitud – programmi elluviija
kinnitab seda andes allkirja esitatavale taotlusele. Põhjendatud juhtudel võib KÜSKi
nõusolekul asendada kaasatavad vähemalt sama kvalifikatsiooniga ekspertidega.
26.7. Programmi kommunikatsiooniplaani, sh kirjeldust, kuidas tagatakse KÜSKi kui rahastaja
nähtavus ning millised on kommunikatsioonikokkulepped teiste võimalike partnerite
kajastamisega.
Programmi elluviija peab konkursi võitjana programmi ellu viimisel arvestama võrdse kohtlemise
põhimõtetega ürituste korraldamisel, mida KÜSK järgib, ja mis on kirjeldatud siin
https://www.kysk.ee/mitmekesisuse-kokkulepe.
Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31. detsember 2023.
Ajakava peab sisaldama muuhulgas avakohtumist tellijaga ning ka raportite esitamist:
28.1.
peale 2021. aasta programmi tegevuste lõppu 31. detsembriks 2021
28.2.
peale 2022 aasta programmi tegevuste lõppu 31. detsembriks 2022
28.3.
peale 2023 aasta programmi tegevuste lõppu 31. detsembriks 2023.
Nimetatud kolm raportit on programmi väljundiks ning sisaldavad ülevaadet:
29.1.
iga aasta tegevustest, hinnangut programmi tulemuslikkusele;
29.2.
ettepanekuid järgmise perioodi (2024 ja edasi) programmi muudatusteks;
29.3.
kinnitust valmisolekust jätkata programmi elluviimist järgneval aastal.
Rakenduspartner kohustub kõikide programmi tegevustega seonduvalt viitama KÜSKile, kui NULA
inkubaatori algatajale ja rahastajale. Täpsem kord sätestatakse hiljem lepingus.

