Ettepanekud taotlusvooru tingimusteks „Investeeringu toetus vabaühendustele Ida-Virumaal
avalike teenuste pakkumiseks“

Toetuse andmise eesmärk ja tingimused
Toetuse eesmärk on toetada Ida-Viru maakonnas tegutsevate vabaühenduste võimekust, tõsta Ida-Virumaa
atraktiivsust elukeskkonnana, pidurdada elanike väljavoolu ning toetada piirkonna üldist arengut.
Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda avalikke
teenuseid, mis aitavad toetusprogrammi eesmärke saavutada.
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. detsember 2022 – 31. september 2023.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.
Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2022 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
Toetatavad kulud ja omafinantseering
Kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks
sobiv, mõistlik, läbipaistev, vajalik, tõhus ja dokumentaalselt tõendatavad ning tingimustega kooskõlas.
Abikõlblikud kulud on:
•

toetatava projektiga otseselt seotud kulud;

•

projekti juhtimisega seotud tööjõukulud, näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu,
summas kuni 20 protsenti projekti kogumaksumusest;

•

üld-ja arenduskulu – 15%;

•

Renoveerimise, ehituse või remonttööde teostamiseks peab hoone või ruum olema taotleja
omandis või sõlmitud rendileping vähemalt viieks aastat, alates toetuse taotlemise hetkest.

Mitteabikõlblikud kulud on:
...
väljaspool Ida-Viru maakonda toimuvate tegevuste või investeerinugute kulu;
....
Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest peab olema taotleja rahaline omafinantseering.
Nõuded taotlejale
•
•
•

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis tegutseb ja pakub avalikku teenust Ida-Viru maakonnas,
sh kirjeldada taotluses, kuidas ja kus Ida-Viru maakonnas avalikku teenust pakutakse.
Taotleja tegutseb Ida-Viru maakonna inimeste ja elukeskkonna huvides.
Taotleja tegutseb avalikes huvides ehk tema eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale
kui ühingu liikmeskond (v.a erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid).

Taotluste hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:
1. Projekti eesmärgi vastavus taotlusvooru eesmärgile ja mõju Ida-Viru maakonna
arengusse – 20%;
2. kavandatud tegevuste arusaadavus, põhjendatus ning tegevuste vajalikkus kavandatud
tulemuste saavutamiseks. Tegevuste sobivus ühingu ja projekti eesmärkide
saavutamiseks. Tulemuste mõõtmise võimekus (tulemuste kirjeldus/analüüs, millist
muudatust investeering ühingu jaoks loob, mis saab olema uus olukord võrreldes
tänasega) ja tulemuste jätkusuutlikkus – 35%
3. organisatsiooni võimekus (projekti meeskonna, partnerite, vabatahtlike rolli kirjeldus) –
15%
4. projekti kulude vajalikkus ja põhjendatus – 30%

