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Vastavalt KÜSKi põhikirja punktile 4.12. esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil
05.10. – 08.10.2015.a. otsustamiseks:
1. MTÜ HORIZON vaie KÜSKi juhatuse otsuse reisitoetuse taotluse RT15-22 kohta.
KÜSKi reisitoetuste taotluskonkursile esitas MTÜ HORIZON taotluse, mille kohta KÜSKi juhatus
tegi mitterahuldamise otsuse RT15-22-MTY-Horizon_JO-280915 (taotlus ja otsus lisatud). MTÜ
HORIZON esitas juhatuse otsuse kohta vaide (lisatud). Vaides argumenteerib vaide esitaja juhatuse
poolt esitatud mitterahuldava otsuse põhjenduste osas.
KÜSKi juhatuse selgitus:
1. MTÜ Horizon esitas reisitoetuse taotluse 23. septembril 2015.a. (vahetult pärast MTÜ registrisse
kandmist samal päeval) – RT15-22.
Selle taotluse kohta tegi KÜSK juhatus mitterahuldava otsuse, kuna Erasmus+ strateegilise koostöö
raames, kuhu taotlust sooviti esitada, on võimalik taotleda toetust ka partnerkohtumisteks, mistõttu ei
ole õigustatud KÜSKist toetuse taotlemine.
MTÜ Horizon on 2-liikmeline ühing, kellest mõlemad soovivad saada toetust reisikulude katmiseks,
mõlemad kuuluvad ka ühingu juhatusse.
2. MTÜ Horizon, saanud KÜSKi otsuse taotluse mitterahuldamise kohta, esitas 24. septembril
muudetud taotluse, milles oli muudetud Erasmus+ konkurssi, kuhu kavandatakse taotlus esitada.
KÜSK analüüsis ja hindas taotlejat ja taotluse asjakohasust kui ka kavandatavat ettevalmistatavat
projektitaotlust selle kirjelduse kaudu reisitoetuse taotluses ning tegi ka uue taotluse osas
mitterahuldamise otsuse ning põhjendas seda.
KÜSKi nõukogu, tutvunud KÜSKi juhatuse otsusega taotluse kohta ja esitatud vaidega,
otsustas: (poolt 10)
1. Nõustuda KÜSKi juhatuse otsusega RT15-22-MTY-Horizon_JO-280915 taotluste rahuldamata
jätmise kohta ja seal esile toodud põhjendustega ning jätta esitatud vaie rahuldamata.
Põhjendus:
MTÜ Horizon esitatud taotlus ei vasta reisitoetuste tingimuste punktile 1.1.: Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate
mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel
ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.
Taotlusest selgub, et kavandatava rahvusvahelise projekti näol on tegemist kutsehariduse spetsiifilise
valdkondliku projekti ettevalmistamisega, mitte Eesti kodanikuühiskonna arendamisele suunatud
projektiga.
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