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Tänane päevakava

• Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuudi tutvustus. Lisaks, mis on 
muutunud statuudis võrreldes eelmise aastaga.

• Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMSi) 
tutvustus, taotlusvormi tutvustus.

• Hindamisjuhis

• Küsimused-vastused



Eesmärk

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks
vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna

elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.



Kogukonna eestvedaja ja kogukond

• Õigus stipendiumile kandideerida on kogukonna poolt eestvedajana 
toetatud eraisikul, kes ei ole enne saanud KÜSKi kogukonna eestvedaja 
stipendiumit.

• Kogukond on käesoleva kogukonna eestvedaja stipendiumi mõistes ühise 
eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse 
territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.



Taotlemise tähtaeg

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2023.

Tulemused selguvad märtsi keskel.



Maakondliku arenduskeskuse vabaühenduse 
konsultandid

Stipendiumitaotluse koostamise ajal on soovituslik konsulteerida
maakondliku arenduskeskuse vabaühenduse konsultandiga.

Konsultantide kontaktid leiab kodulehelt https://www.mtyabi.ee/kusi-
nou/maakondlikud-konsultandid/

https://www.mtyabi.ee/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/


Stipendiumile kandideerimise tingimuseks on

• 1.6.1. kirjeldatud kogukonna vajadus(ed) ja eesmärgid elujõulisuse
kindlustamiseks või uue arengusammu ette võtmiseks;

• kirjeldatud eestvedaja vajadus(ed) oma teadmiste, oskuste ja võimete
arendamiseks, et kogukonda punktis 1.6.1 nimetatud eesmärgi poole
aidata;  



Stipendiumile kandideerimise tingimuseks on

• tegevuskava, mis loetleb omavahel seostatud tegevusi nii eestvedaja
arengu toetamisel kui kogukonna arendamisel;

• tegevuskava elluviimist toetava mentori kaasamine;

• partnerite läbimõeldud kaasamine ja koostöö (kohaliku
omavalitsusega, teiste kogukondade, organisatsioonide ja asutustega).



Stipendiumi suurus ja kasutamise periood

Stipendiumi suurus on 5000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus 
§ 19 lõige 6).

Stipendiumi eelarve maht on 100 000 eurot.

Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill kuni 31. detsember 2023.



Mentor

• Tegevuskava tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks 

tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu 

stipendiumi kasutamise perioodi vältel, saavutamaks seatud 

stipendiumi eesmärk.

• Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud 

tegevuste iseloomust ja vajadusest ise.

• Mentorite nimekiri on KÜSKi kodulehel



Mentor

• Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise 
perioodil lisaks stipendiumi summale. 

• Mentori tasu on kuni 2000 eurot (brutotasuna), sh 30 eurot/tund.

• Stipendiumile ei saa kandideerida ega olla mentoriks:

KÜSKi nõukogu liikmed, 

KÜSKi töötajad, 

KÜSKi hindamiskogusse kuuluvad hindajad ja 

maakondlike arenduskeskuse vabaühenduste konsultandid.



Mentori kohustused on sel aastal lisatud statuuti

• Sõlmib stipendiumi saajaga taasesitatavas vormis kokkuleppe hiljemalt
1. maiks 2023. 

• Mentori osavõtt korraldatavatest seminaridest vms üritustest ning
tagasiside andmine KÜSKile;

• Stipendiumi saaja mentor esitab KÜSKile aruanded 11. septembriks
2023 ja hiljemalt 10. jaanuariks 2024.



Taotlemine

• Taotlus esitatakse stipendiumi taotleja poolt Kultuuriministeeriumi 
toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil 
https://toetused.kul.ee/et/login

• Info KÜSKi kodulehel: https://kysk.ee/taotlejale/toetused-
vabauhendustele/taotlusvoorud/kes23/

https://toetused.kul.ee/et/login
https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kes23/


Taotlusega koos tuleb esitada

• Stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV) 

• Mentori poolt digiallkirjastatud vabas vormis kinnituskiri
valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuskava
elluviimisel.

• Üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis
kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja 
selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine
vajalik. (blankett TMSis ja KÜSKi kodulehel)



Stipendiumi saaja kohustused

• Eraldatud stipendiumi kasutamise kohta sõlmib KÜSKi juhatus
stipendiumi saajaga lepingu.

• Stipendiumi saaja võimaldab stipendiumi kasutamise perioodil tutvuda
tegevuskavas toodud tegevustega KÜSKi töötajal või teistel õigustatud
isikutel ning jagab oma head koostöö näidet või edulugu KÜSKile.

• Stipendiumi saaja teavitab KÜSKi tegevuste ellu viimisel tekkivatest
probleemidest ja olulistest muudatustest tegevuskavas vms. 



Stipendiumi saaja kohustused

• Stipendiumi saaja kajastab oma tegevuses kogukonna
eestvedajana KÜSKilt stipendiumi saamist.

• Stipendiumi saaja võtab osa KÜSKi poolt stipendiumi
saajatele korraldatavatest seminaridest vms üritustest ning
annab omalt poolt tagasiside KÜSKile;

• Stipendiumi saaja esitab aruande hiljemalt 10. jaanuariks
2024.



Aitäh osalemast!

Paari päeva jooksul paneme salvestuse KÜSKi kodulehele.


