Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-10
Koht: Kiriku tee 2, Harkujärve küla, Harku vald.
Toimumise aeg: 09.11.2020
Algus kell 10:00, lõpp kell 11:45
Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees
Protokollis: Anneli Roosalu, juhatuse liige
Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Avo Üprus, Irene Käosaar, Raivo Küüt, Agu Laius, Eha
Paas (veebi teel), Viljam Borissenko (veebi teel).
Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium), Kadri Väljaste (KÜSK).
PÄEVAKORD:
1. Välisprojektide omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste punkti 2.2. üle vaatamine.
2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
3. Arutelu: Suursündmuste ideekorje konkursi 2021. aasta tingimused.
4. Jooksvad küsimused.
Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1. Välisprojektide omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste punkti 2.2. üle vaatamine.
Anneli Roosalu tutvustas tingimuste punkti 2.2 ning selgitas punkt 2.2 sätestab: „Toetust saab
taotleda rahvusvahelise koostööprojekti omafinantseeringu katmiseks, kui sõlmitud on toetusleping
Eestis mitteasuva rahastajaga ning ühing on projektis taotleja või partner.“
Arutelu: 2019-2020 on praktikas jäänud toetuseta taotlused, mille rahastajad on näiteks: Erasmus+,
Key Action 2, Eesti-Läti Interreg, Aktiivsete Kodanike Fond. Välisprojektide omafinantseeringu
toetamise konkursi eesmärgiks on toetada ühinguid, kes on saanud toetuse väljastpoolt Eestit.
Toetuse taotlemine välisrahastajalt, kelle rakendus- või täitevüksused asuvad Eestis, vastab toodud
tingimustele.
Otsustati: võtta info teadmiseks.
2. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
Aage Õunap luges ette olulisimad arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru tingimuste
punktid 2.8, 2.9, 2.12.

Kadri Väljaste tutvustas ja põhjendas peamisi arenguhüpet ettevalmistava vooru tingimustes tehtud
muudatusi ning selgitas, et punktid 4.6. ja 5.4.5. on lisatud, kuna arenguhüpet ettevalmistava 2020.
aasta taotlusvooru tehnilisel hindamisel tekkisid probleemid. Punktide 4.6. ja 5.4.5. lisamine
muudab tehnilise hindamise tulemuslikumaks ning väldib tingimusi mitte täitnud taotluste sisulisse
hindamisse jõudmist.
Otsustati: võtta info teadmiseks ja kinnitada Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2021.
aasta taotlusvooru tingimused (Lisa 1).
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

3. Arutelu: Suursündmuste ideekorje konkursi 2021. aasta tingimused.
Aage Õunap tutvustas Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2021. aasta konkursi
tingimusi.
Arutelu: Tingimusele on lisatud punkt 2.5, kus on toodud toetussumma protsent kogueelarvest.
2.5 Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest.
Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.
Omapanuse nõuet peeti oluliseks, et sündmuse korraldajal oleks omavastutus. Oma- ja
kaasfinantseeringu nõude täitmist kontrollitakse aruande esitamisel. Tehti ettepanek suurendada
omapanust kuni 50% toetuse maksumusest. Ettepanek konkursile laekunud ideed, mis ei vasta
tingimustele, kuid väärivad teostamist, viia ellu KÜSKi toel muudest vahenditest.
Ettepanek sõnastada punkt 3.3.3: juhtorganite koosseisud (juhatuse ja/või SA nõukogu liikmed ja
asutajad).
Ettepanek sõnastada punkt 4.1. Ideekorjele esitatud ideede ja idee esitaja hindamist korraldab
KÜSKi juhatus.
Ettepanek sõnastada punkt 4.3. Tehnilise hindamise läbinud ideid hinnatakse skaalal 0 kuni 100.
Ideele antud koondhinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Ettepanek sõnastada punkt 4.10. Hindamistulemuste pingerea alusel teeb KÜSKi juhatus ettepaneku
KÜSK nõukogule suursündmuste ideede kinnitamiseks ning välja valitud ideede esitajatele tehakse
ettepanek sõlmida leping toetuse saamiseks.
Anneli Roosalu tegi ettepaneku määrata taotlemistähtajaks 10.12.2020.
Arutelu tulemusel tehti ettepanek määrata taotlemistähtajaks 18.12.2020 kell 15.00.
Otsustati:
3.1 Kinnitada tingimuste punkt, mis määrab, et toetussumma ülemmäär sündmuse kohta
on maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1.

3.2 Täiendada tingimuste punkti lisandiga SA: (juhatuse ja/või SA nõukogu liikmed ja
asutajad);
3.3 Kasutada sõnastust: hindamistulemuste pingerea alusel teeb KÜSKi juhatus ettepaneku
KÜSK nõukogule suursündmuste ideede kinnitamiseks ning välja valitud ideede esitajatele
tehakse ettepanek sõlmida leping toetuse saamiseks;
3.4 Määrata suursündmuste ideekorje konkursi idee esitamise tähtajaks 18.12.2020 kell
15.00.
3.5. Kinnitada Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje 2021. aasta
konkursi tingimused (Lisa 2).
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
4. Jooksvad küsimused.
4.1. 2021 aasta nõukogu koosolekute kava arutelu.
4.2. Anneli Roosalu tutvustas assistent-nõuniku konkursi välja kuulutamist.
4.3. KÜSKi 2020 aasta eelarve kohta informatsioon laekub detsembri kuu keskel. Kodanikuühiskonna
toetuseks on rahvastikuministri eelarve 800 000 eurot.
Otsustati:
4.1 Järgmine KÜSK nõukogu koosolek 26.01.2020 Pärnus.
4.2 Võtta info teadmiseks.
4.3 Võtta info teadmiseks.
Juhatas:
Aage Õunap
Nõukogu liikmed:
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Protokollis:
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