Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14
Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toimumise aeg: 10.10.2018
Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40
Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu esimees
Protokollis: Agu Laius
Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed: Alari Rammo, Helina Loor (liitus kell 13:18), Kari Käsper, Raido
Roop, Demis Voss (lahkus 15:50), Raivo Küüt (lahkus kell 15:00)
Külalisena osalesid: Mari-Liis Dolenko, Tarmo Treimann
PÄEVAKORD:
1. TEDx Lasnamäe senise tegevuse ülevaade
2. Tugitegevuste taotluste toetuste otsustamine
3. Informatsioon KODARa koostamise protsessi kohta. Raivo Küüt, Agu Laius
4. KÜSKi 2019. aasta finantsplaani visand
5. NULA hanke tehniliste tingimuste ja hindamiskriteeriumite kinnitamine ning hindamiskomisjoni
moodustamine
6. 2019. aasta arenguhüpet ettevalmistavate voorude (I etapp) tingimuste kinnitamine ja arenguhüppe
vooru (II etapp) tingimuste põhimõtete tutvustamine.
7. Nõukogu järgmise koosoleku toimumise ajast, kohast ja sisust
Koosoleku avamine.
Maiu Lauring avas koosoleku. Koosoleku juhataja ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. TEDx Lasnamäe senise tegevuse ülevaade
Dmitri Moskovtsev (MTÜ Davai) tutvustas TEDx Lasnamäe tulemusi ja rahastamist. On väheseid
suuri ühiskondlikke üritusi Eestis, mis toimub vene keeles. 2018 osales 500 inimest, lisaks
veebiülekannet jälginud inimesed. 5 aasta jooksul on esinenud üle 50 erineva olulise inimese. Ei
ole tegemist üksnes konverentsiga, eesmärk luua ka koostööplatvorm. Ka pauside ajal toimuvad
erinevad kaasavad tegevused. Rahastajaid on mitu, sh ka sponsorid, kogutakse osalustasu ning
omafinantseeringut panustatakse samuti Rahastamise jaoks oleks oluline vähemalt üks
püsirahastaja, samuti varasem kindlus raha saamise ja toetuse suuruse osas.
KÜSKi nõukogu soovis pärast Dmitri lahkumist arutada ja otsustada TEDx Lasnamäe edasist
rahastamist.
Raido Roop taandas ennast sellest arutelust ja lahkus ruumist.
Arutelu: TEDx Lasnamäe on töötanud KÜSKi toetusel tulemuslikult 5 aastat. Nii kvalifitseerub see
KÜSKi suursündmuste toetusmeetme kaudu rahastatavaks sündmuseks. KÜSKi 2019. aasta
esialgses finantsplaanis ei ole vahendeid tugitegevuste konkursi kaudu taotluste rahastamiseks.

Hääletati, kas toetada perioodil 2019 – 2020 TEDx Lasnamäed KÜSKi suursündmuste meetme
kaudu.
Otsustati:
1. Võtta teadmiseks ülevaade TEDx Lasnamäe senisest tegevusest.
2. Rahastada üritust perioodil 2019 – 2020 KÜSKi suursündmuste toetusmeetme kaudu.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0, Raido Roop taandas ennast hääletusest.
2. Tugitegevuste toetuste otsustamine
Tarmo Treimann andis ülevaate tugitegevuste konkursile laekunud taotlustest. Kokku esitati 10
taotlust. Hindamisele läks 9 taotlust. Kokku küsiti toetust summas 140 338,53 eurot. Tugitegevuste
konkursil on kasutada 46 995,86 eurot.
Kolm taotlust said mõlemalt hindajalt rahastamissoovituse. Nende taotluste täismahus rahastamiseks
oleks vaja 56 907,30 eurot. Üks taotlus sai rahastamissoovituse ühelt hindajalt. Viis taotlus ei saanud
hindajatelt ühtegi rahastamissoovitust.
Nõukogu otsustas esmalt läbi arutada ja seejärel hääletada nende projektide osas, mis said vähemalt
ühe hindaja rahastamissoovituse.
2.1.1. MTÜ Kuressaare Edukontor taotlus „Kovisioon vabasektori koostöömeetodiks“
Projekt sai mõlemalt hindajalt rahastamissoovituse. Tarmo Treimann tegi taotlusest ülevaate. Järgnes
arutelu.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 5; Vastu 2.
Otsustati: Toetada MTÜ Kuressaare Edukontor taotlust
koostöömeetodiks“ summas kakskümmend tuhat (20 000) eurot.
2.1.2. MTÜ MAAKONDLIKUD
meediakampaania läbiviimine“

ARENDUSKESKSUED

„Kovisioon

taotlus

vabasektori

„Ühisnädal

2019

Projekt sai mõlemalt hindajalt rahastamissoovituse. Tarmo Treimann tegi taotlusest ülevaate. Järgnes
arutelu.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 3; Vastu 4
Otsustati: Mitte toetada MTÜ MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSED taotlust „Ühisnädal
2019 meediakampaania läbiviimine“.
Põhjendus (ei avaldata veebilehel):
2.1.3. Mittetulundusühingu Arengukoostöö Ümarlaud taotlus „Kestliku arengu saadikud:
kohalike kogukondade, vabaühenduste ja poliitikakujundajate toetamine kestliku arengu
põhimõtete järgimisel“
Alari Rammo taandas ennast arutelust..
Projekt sai mõlemalt hindajalt rahastamissoovituse. Tarmo Treimann tegi taotlusest ülevaate. Järgnes
arutelu.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1.

Otsustati: Toetada Mittetulundusühingu Arengukoostöö Ümarlaud taotlust „Kestliku arengu
saadikud: kohalike kogukondade, vabaühenduste ja poliitikakujundajate toetamine kestliku arengu
põhimõtete järgimisel“ summas 18 919,30 eurot
2.1.4. MTÜ KULTUURIPOLIITIKA, HARIDUSE JA LOOMEMAJANDUSE UURIMISE
NING ARENDAMISE KESKUS KUPUKE taotlus „ENO-Eesti võrgustiku käivitamine ja
talendipoliitikate arendamine“
Projekt sai rahastamissoovituse ühelt hindajalt. Tarmo Treimann tegi taotlusest ülevaate. Järgnes
arutelu.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 7
Otsustati: Mitte toetada MTÜ KULTUURIPOLIITIKA, HARIDUSE JA LOOMEMAJANDUSE
UURIMISE NING ARENDAMISE KESKUS KUPUKE taotlust „ENO-Eesti võrgustiku
käivitamine ja talendipoliitikate arendamine“
Põhjendus (ei avaldata veebilehel):
Seejärel arutas nõukogu taotlusi, mis ei saanud hindajatelt ühtegi rahastamissoovitust. Kõik nõukogu
liikmed nõustusid hindajate seisukohtade ja põhjendustega kõigi nende taotluste osas. Teisi arvamusi
ei olnud. Hääletati ettepanekut mitte rahastada taotlusi, mis ei saanud hindajatelt soovitust
rahastamiseks.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsustati:
2.2 Mitte rahastada alljärgnevaid taotlusi ning põhjendada otsust lähtudes hindajate kommentaarides
esiletooduga (järgnevat taotlejate ja taotluste ning põhjenduste loetelu ei avaldata veebilehel):

3. Informatsioon KODARa koostamise protsessi kohta.
Raivo Küüt ja Agu Laius tutvustasid programmi koostamise protsessi. Tegemisel on seekord
kodanikuühiskonna programm, pole teada, mis arengukava osaks saab. Hakkab kujundama arengut
aastatel 2021-2030. www.siseministeerium.ee lehel on protsessi kohta kõige parem info. Eesmärk
saada programm valmis järgmise aasta lõpuks. Järgmine samm - oktoobri lõpus tehakse töörühmade
tööst vahekokkuvõte. Tulemas on ka piirkondlikud seminarid – pigem igasse maakonda ei lähe, tuleb
väiksem arv piirkondlike arutelusid.
Järgnes arutelu. KÜSKi rollist - esmalt peaks välja selguma probleemid, siis milliste meetoditega seda
lahendada ja siis saab välja selgitada kas ja milline on selles KÜSKi roll. Sisuliselt pole määrav, et
programmi koostamine toimub siseministeeriumi juures. Tegemist on riikliku valdkonna programmiga
ning see peaks hõlmama kõiki seotud ministeeriume. Programm peaks olemagi üks riigieelarve
strateegia osa. Kogu vabaühenduste rahastamine peaks olema seal kajastatud. KÜSKi jaoks on oluline,
millistes koostatava programmi tegevustes ta on nimetatud elluviijana. KÜSK osaleb programmi
koostamise protsessis ning saab selle valmimist mõjutada.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
4. KÜSKi 2019. aasta finantsplaani visand

Agu Laius tutvustas 2019. aasta finantsplaani esialgset visandit ja plaanitavaid suuremaid muudatusi.
Lisaraha vajavad rahvusvahelise koostöö toetuskonkursid, mis seni on olnud tulemuslikud, kuid mille
ressurss on lõppenud enne aasta lõppu. Seoses ümberkorraldustega taotlusvoorude korraldamises ja
lisaressursi eraldamisega NULA programmile ei jätku enam vahendeid tugitegevuste konkursi
jätkamiseks. Tekkis arutelu, kas ja kui, siis millises mahus on vajalik ette näha vahendeid KÜSKi
strateegia koostamiseks kui sisend strateegiasse peaks tulema eelkõige KODARist.
Agu Laius teavitas, et on käivitunud KÜSKile lisaressursi taotlemine. Kui see realiseerub, siis
täiendatakse ka finantsplaani.
Otsustati: Võtta info teadmiseks.
Lahkus Raivo Küüt
5. NULA hanke tehniliste tingimuste
hindamiskomisjoni moodustamine

ja

hindamiskriteeriumite

kinnitamine

ning

Mari-Liis Dolenko tutvustas NULA hanke tehnilisi tingimusi, samuti olulisemaid uuendusi. Samuti, et
otsustada tuleks kas hanke võitja peaks otsustama nõukogu või anda see otsus juhatuse teha?
KÜSKi büroo tegi ettepaneku hindamiskomisjoni moodustamiseks.
Otsustati:
1. Kinnitada hindamiskomisjoni koosseis: (hindamiskomisjoni koosseisu ei avaldata veebilehel).
Poolt 6, Vastu 0
2. Hanke võitja otsustab juhatus hindajate ettepaneku alusel
Hääletamine: Poolt 6, Vastu 0
3. Kinnitada hanke tehniline kirjeldus ja hindamise kriteeriumid
Poolt 6. Vastu 0
Lahkus Demis Voss
6. 2019. aasta arenguhüpet ettevalmistavate voorude (I etapp) tingimuste kinnitamine ja
arenguhüppe vooru (II etapp) tingimuste põhimõtete tutvustamine.
6.1 Mari-Liis Dolenko tutvustas nõukogule 2019. aasta arenguhüpet ettevalmistavate voorude (I etapp)
tingimusi. Esmalt saab 2x aastas küsida toetust tegevusteks, mis viiksid arenguhüppe tegevusplaanini.
Selleks võib olla nii plaan organisatsiooni arenguvajaduste tarvis kui ka teenuste/toodete pakkumise
jaoks äriplaan. Võivad tegeleda lisaks oma ühingu tegevuse arenguga ka sihtrühma kuuluvate ühingute
tegevuste arenguga. Väljundina peab sündima kas konkreetne tegevuskava või äriplaan koos
finantsprognoosidega. Tegevused peavad olema ellu viidud kaasavalt või koosloomes. Projekti ellu
viimise aeg 4 kuud, toetus kuni 4000 eurot, omapanuse nõuet ei ole. Kuludena kõik eesmärgi
saavutamisega seotud kulud on abikõlblikud.
Järgnes arutelu, milles käsitleti taotlusvooru eesmärgi küsimust, väljunditeks olevate
tegevuskava ja äriplaani planeeritud kohustuslikku pikkust, seost I ja II vooru vahel,
kavandatavat piirangut taotlejale järjestikustest voorudest taotlemiseks, hindamiskriteeriumite
asjakohasust ja hindamiskoormuse proportsionaalsust, samuti kulude kohta aruande andmise

korda. Esitati ka ettepanekuid korraldada voor põhimõtteliselt teisiti (kas jooksvalt avatud
vooruna, kus toetust saavad kõik, kes vastavad vastavustingimustele või hoopis pakkuda
ühingutele tugitegevusi kvaliteetsemate arenguhüppe taotluste ette valmistamiseks).
Nõukogu asus seisukohale, et:
* Jätta tingimustest välja nõue tegevuskava ja äriplaani minimaalse tähtaja kohta.
* Mitte rakendada piirangut samale taotlejale järgnevates taotlusvoorudes taotluse esitamise
kohta.
* Hindamiskriteeriume vähendada.
* Sõnastada täpsemalt, et kulude loetelu küsime vabas vormis.
* Vaiete lahendamise õigus jääb nõukogule.
Otsustati:
Kinnitada KÜSKi 2019. a arenguhüpet ettevalmistavate voorude tingimused. (Lisatud)
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0

6.2 Mari-Liis Dolenko tutvustas nõukogule 2019. aasta arenguhüppe vooru tingimuste (II etapp)
põhimõtteid. Sisuliselt tegemist arenguhüppe vooruga, mitte ainult organisatsiooni arendamiseks vaid
ka äriplaani ellu viimiseks või ühingutele arenguprogrammi või muude arengutegevuste läbi viimiseks.
Taotlemine 1x aastas. Ajaliselt peaks olema selliselt, et need, kes küsisid tuge I voorust, saaksid tuge
küsida järgmise aasta sügisel. Taotlemine ei eelda, et on kohustuslikult läbitud I voor. Sihtgrupiga läbi
rääkides, ei toetatud põhjalikumat KÜSKi poolt korraldatud arenguprogrammi selle vooru raames ja
KÜSKi määratud arengueksperdi kaasamist. Samuti on sihtgrupi ettepanekul projekti perioodiks
äriplaani puhul kuni 2 aastat ja organisatsiooni arendamise puhul kuni 18 kuud. Toetavad tegevused
(juhtide jututoad) toimuvad, teeme grupid lähtuvalt projektide eripärast. Vahearuanne mitte ainult
paberil vaid tulla presenteerima oma arengut, sama kohustus ka projekti lõpus. Väline arenguekspert
on kohustuslik, aga toetuse saajad valivad eksperdi ise. Meie ootused eksperdile tingimustes kirjas.
Maksimaalsed toetuse summad organisatsiooni arenguhüppe puhul kuni 20 000 ja äriplaanil 25 000
eurot.
Otsustati:
Võtta teadmiseks 2019. aasta arenguhüppe vooru tingimuste üldised põhimõtted ja teha KÜSKi
büroole ülesandeks valmistada ette taotlusvooru tingimused.
7. Järgmise koosoleku toimumise aeg, koht ja sisu
Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub Tallinna teletornis, 12. detsembril kell
14:00.
Juhatas:
Protokollis:
Maiu Lauring
Agu Laius
Nõukogu liikmed:
Kari Käsper
Raivo Küüt
Helina Loor
Alari Rammo
Raido Roop
Demis Voss

