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Toetuse eesmärk 

Võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad
vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on 

tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana
ja paranenud piirkonna üldine areng.



Toetatakse tegevusi ja investeeringuid

….. mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui 
ühingu liikmeskond

….. mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda 
teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru 
maakonnas.



Toetuse taotlemiseks

1. Kirjeldage ühingu senist tegevust, tulemusi ja mõju. 

2. Analüüsige oma ühingu vajadusi, miks on vaja just 
sellist teenust või toodet Ida-Viru maakonnas.

3. Analüüsige ühingu poolt projekti raames planeeritud
tegevusi ja tooge välja seosed kas riiklike, maakondlike, 
omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade
eesmärkidega



Kes saab toetust taotleda?
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Taotleja eesmärgid ja tegevus on 
suunatud Ida-Viru maakonna 

inimeste ja elukeskkonna 
huvides laiemale sihtrühmale kui 

ühingu liikmeskond (v.a 
erivajadustega inimesi ühendavad 

ühingud).

Taotleja on MTÜ, 
mis on taotluse esitamise 

hetkel olnud 
Eesti äriregistrisse kantud 

vähemalt ühe aasta aadressiga 
Ida-Viru maakonnas ja mille 
tegevused toimuvad Ida-Viru 

maakonnas.



Organisatsiooni tegevus peab olema avalik. 

Veebilehel, sotsiaalmeedialehel või partnerorganisatsioonilehel
peavad olema kättesaadavad ja lihtsalt leitavad:

•Põhikiri

•Majandusaasta aruanded

• Juhatuse koosseis

•Viide taotleja eetilistele põhimõtetele



Toetuse summad

Vooru kogumaht 90 000 eurot

Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot 

ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.



Toetuse kulud

➢Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest rahaline 
omafinantseering.

➢Üld- ja arenduskulud kuni 15% toetusest.

➢Projekti juhtimisega seotud tööjõukulud kuni 20% eraldatud 
toetuse kogusummast, näiteks projektijuhi ja raamatupidaja 
töötasu.

➢Üle 2000-euroste ostude korral on kohustuslik viidata tehtud 
hinnapäringutele ja põhjendada pakkuja valikut.



NB! 

Renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise 
puhul lisatakse taotlusele dokument hoone või ruumi 
omamise kohta või rendileping, mis on sõlmitud
vähemalt viieks aastaks (alates toetuse taotlemise 
hetkest).



Aruanded

• Projekti lõpparuanne tuleb esitada 15. oktoobriks 2023.

Juhul, kui projekt kestab alla 8 kuu, lepitakse aruandluse tähtajad
toetuse saajaga eraldi kokku.

• Projekti järelaruanne tuleb esitada 15. oktoobriks 2025.



Taotluse esitamine
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Tähtaeg: 1. november 2022

Abikõlblikkuse periood

1. jaanuar 2023 – 31. september 2023
Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.

Toetuse taotlemine toimub 
Kultuuriministeeriumi toetuste 
menetlemise infosüsteemi kaudu 
aadressil 
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotluse saab esitada taotleja 
esindusõiguslik(ud) isik(ud)

https://toetused.kul.ee/et/login


Mis saab peale taotluse esitamist!

• Taotleja ja taotluse nõuetele vastamine – 10 päeva jooksul 
pärast esitamise tähtaega

• Iga taotlust hindavad kolm hindajat

• Toetus määratakse hinnete pingerea alusel

• Rahastuse saamiseks peab taotluse hinne olema vähemalt 60
punkti

• Otsus rahastuse kohta detsembri kuu jooksul

• Toetus makstakse toetuse saajale välja ühekorraga viie tööpäeva
jooksul peale toetuslepingu sõlmimist.



Toetuse saaja kohustused

• Avalikustada oma kodulehel toetatud projekti nimi, eesmärgid, 
toetussumma.

• Teavitada KÜSKi probleemidest kohe nende tekkimisel, samuti
muudatustest meeskonnas, ühingu kontaktandmetes jms.

• Esitada vähemalt üks kuu enne projekti lõppu taotlus, kui tahetakse 
teha muutusi projekti tegevuskavas või eelarves või pikendada projekti
perioodi. 



Toetuse saaja kohustused

• Võimaldada KÜSKil kontrollida igal ajal projekti elluviimist, tulemuste
saavutamist, investeeringute kasutamist ja dokumenteerimist, sh
kulude auditeerimist. 

• Kui toetuse eest on soetatud vahendeid ja/või alustatud teenuse 
pakkumisega, siis peab saama vahendeid avalikult kasutada ja/või 
teenuse pakkumine peab jätkuma viis aastat pärast projekti lõppu.



Lisainfo

• KÜSKi koduleht https://kysk.ee/taotlejale/toetused-
vabauhendustele/taotlusvoorud/ivit22/

• Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda SA Ida-Viru 
Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. 

Teenus on tasuta!

Tatjana Zamorskaja
📧 tatjana.zamorskaja@ivek.ee
📞 tel 5300 6902

Nadežda Morozova
📧 nadezda.morozova@ivek.ee
📞 tel 506 7735

https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ivit22/
mailto:tatjana.zamorskaja@ivek.ee
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