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Tänane ajakava

• Taotlusvooru tingimuste tutvustus. Kerstin Rei, KÜSKi taotlusvoorude koordinaator

• Edulugu AHE22. Sandra Gaškov, MTÜ Montessori Haridus Haapsalus 

• Lühitutvustus Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kasutamisest. Henri Vaikre, 
KÜSKi IT-juht

• Ülevaade taotlusvormidest, vabaühenduste konsultandi roll. Kadri Pau, SA Tartu 
Ärinõuandla

• Koostööst arengueksperdiga. Aune Lillemets, KÜSKi arenguekspert

• Küsimused, vastused



Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad
vabaühendused.



Toetust saab küsida tegevusteks, mis aitavad saavutada
taotlusvooru eesmärgi.

Muuhulgas võib tuge küsida näiteks:

• Sihtrühma põhjalikuks vajaduste kaardistamiseks

• Senise tegevuse mõju süvitsi hindamiseks, uuringuteks

• Arenguvajaduste terviklikuks kaardistamiseks

• Arenguhüppeks tegevuskava kokkupanemiseks

• Äriplaani läbi mõtlemiseks, koostamiseks



Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest:

• Tegevuskava (või arenguprogramm)

• Äriplaan (sh finantsprognoosid)



Tegevuskava

Tegevuskava on realistlik, konkreetsete tegevuste kogum koos ajaplaaniga vähemalt üheks
aastaks.

Tegevuskava peab sisaldama minimaalselt:
• eesmärke, 
• mõju hindamise indikaatoreid, 
• ajakava, 
• vastutavaid isikuid, 
• tegevusi ja 
• tulemusi.

Nõuandeid leiab https://www.mtyabi.ee/nouanded/juhtimine/

https://www.mtyabi.ee/nouanded/juhtimine/


Äriplaan
Äriplaan on läbimõeldud kava toodete/teenuste pakkumiseks sihtrühmale.

See peab sisaldama minimaalselt:
• kolme aasta finantsprognoose, 
• infot toote/teenuse vajalikkusest,
• sihtrühma,
• konkurentsiolukorra kirjeldust,
• toote/teenuse pakkumise viise ja turundusplaani.

Nõuandeid leiab https://www.mtyabi.ee/nouanded/rahastamine/finantsplaneerimine/ariplaani-
koostamine/

https://www.mtyabi.ee/nouanded/rahastamine/finantsplaneerimine/ariplaani-koostamine/


Toetuse taotlemise eelduseks on taotlusvormis lahtikirjutatuna
vabaühenduse:

• senise tegevuse, tulemuste ja mõju kirjeldus

• põhjendus ühingu ja tema arengu või sihtrühmaks olevate ühingute

arengu või toodete/teenuse kujundamise või arendamise

vajalikkusest organisatsiooni eesmärkidest lähtudes



Arengueksperdi kaasamine
• Sobiva arengueksperdi projektile valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja 

vajadusest ise.

• Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-

arendamine/arengueksperdid/

• Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena.

• Arengueksperdi antud hinnang valminud tegevuskavale või äriplaanile esitatakse koos 

aruandega vabas vormis arengueksperdi poolt digiallkirjastatuna.

https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/arengueksperdid/


Kes saab toetust taotleda?

Ühing, mis tegutseb 
avalikes huvides ehk 

tema eesmärgid või 
tegevus on suunatud 
laiemale sihtrühmale 

kui ühingu liikmeskond

Taotleja on 
MTÜ või SA, mis on 
taotluse esitamise 

hetkel olnud 
Eesti äriregistrisse 
kantud vähemalt 

ühe aasta

Ei ole taotlemise hetkel 
juba käimas KÜSKi poolt 
rahastatud arenguhüpet 

ettevalmistavat 
projekti ega 

arenguhüppe projekti

Viide taotleja
eetilistele 

põhimõtetele



Toetuse summa ja kulud

•Toetust saab küsida kuni 4000 eurot

•Omafinantseeringu nõuet ei ole

•Eelarvevormi eraldi ei ole 

•Abikõlblikud on kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks

•Üld- ja arenduskulud kuni 15%



Taotluse esitamine
Tähtaeg: 3. veebruar 2023 kell 15.00

Abikõlblikkuse periood
1. aprill 2023 – 31. juuli 2023

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

Taotluse esitab taotleja seaduslik
esindaja või selleks volitatud isik

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


Mis saab peale taotluse esitamist?

• Taotleja ja taotluse nõuetele vastamine – 10 päeva 

• Sisuline hindamine – KÜSKi hindajate kogu 3 liiget, keskmine hinne, 

pingerida

• Toetuse välja jagamine pingerea alusel, lävend 70 punkti

• Toetuse otsus märtsi lõpus

• Toetus makstakse välja abikõlblikkuse perioodi alguses täies mahus



Toetuse saaja kohustused

• Avalikustab oma kodulehel 1. maiks 2023 toetatud projekti nime, eesmärgid, toetussumma

ning info olulisemate tegevuste ja tulemuste kohta ning viitama KÜSKile kui toetuse andjale

• Teavitab KÜSKi probleemidest kohe nende tekkimisel, samuti muudatustest meeskonnas,

kontaktandmetes jms TMSi kaudu.

• Esitab mitte hiljem kui 10 päeva enne projekti lõppu taotluse TMSi kaudu, kui on vajalik

pikendada projektiperioodi.



Toetuse saaja kohustused

• Võimaldab KÜSKil ja teistel õigustatud isikutel kontrollida igal ajal projekti

elluviimist, tulemuste saavutamist ja dokumenteerimist.

• Esitab projekti aruande koos nõutud lisadega 15. augustiks 2023 TMSi kaudu

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

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


Lisainfo

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

vabauhendustele/taotlusvoorud/ahe23/

• Vabaühenduste konsultantide kontaktid 

https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/mtu-konsultandid-

maakondades/

https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ahe23/
https://kysk.ee/taotlejale/vabauhenduste-arendamine/mtu-konsultandid-maakondades/
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