
Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr V-35 

16. jaanuar 2023 kella 13:00 – 15:00 

Toimumiskoht: Vabaduse plats 4, III korrus, Viljandi 

 
 

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees 

Protokollis: Anneli Roosalu 

Osalesid: 

KÜSKi nõukogu liikmed: Irene Käosaar, Agu Laius, Kaur Siruli, Viljam Borissenko 

Külalisena osales: Marju Mäger (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium) 

Puudusid:  

KÜSKi nõukogu liikmed: Avo Üprus, Veiko Kommusaar 

 

Päevakord: 

1. Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks 
Eestis, tingimuste kinnitamine. 

2. „Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas“ ülevaade taotlemisest. 

3. KÜSK 2023. aasta finantsplaani arutelu. 

4. Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tutvustus. 

5. Jooksvad küsimused ja info. 

 
Koosoleku avamine. 

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.  

 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

1. Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks 
Eestis, tingimuste (Lisa 1) kinnitamine 

 



Hääletamine: Poolt 5; vastu 0 ja erapooletuid 0 . 

Otsustati: Kinnitada Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta Eesti stipendiumi 

tingimused (Lisa 1). 

 

2. Taotlusvooru „Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas“ ülevaade 
taotlemisest. 

Anneli andis ülevaate taotlemise protsessist ja tulemustest.  

Taotlusvooru esitas taotluse 33 vabaühendust, 12 taotlust rahastati sh. üks osaliselt. Toetust 
taotleti kokku summas 254 499 eurot, taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot. 
Keskmine omafinantseering oli 9,41% (vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest taotleja 
rahaline omafinantseering).  

Väikseim projekti kogueelarve oli 2480 eurot ja suurim 15 000 eurot. Keskmine projekti 
kogueelarve oli ca 8700 eurot. Taotlusi esitati kõigist kohalikest omavalitsustest Ida-Virumaal. 
Suur osa taotlejatest panustasid uute tegevuste algatamisse.  

Edasised tegevused: Toetuse saajate külastamine 2023 aasta jooksul, toetuse saajatega 
arutelu/koolituse korraldamine, projektide lõppedes teistele Ida-Virumaa vabaühendustele 
tulemustest ülevaate andmine toetuse saajate poolt. Projekti järelaruannete esitamise 
(15.10.2025) järel analüüs, kuidas teenuste ja toodete pakkumine on jätkunud ning milline on 
toetust saanud vabaühenduste areng võrreldes 2022 aastaga. 

KÜSIMUS:  Kui suur osa projektidest sisaldasid teenuse osutamise arendamist?  

VASTUS: 28 projekti olid seotud teenuse osutamise arendamisega, 5 seotud toodete 
valmistamisega. 

Võeti teadmiseks. 

3. KÜSK 2023. aasta finantsplaani arutelu. 

Anneli andis ülevaate KÜSKi 2023. aasta finantsplaanist ja tegevuskavast. 

KÜSKi eelarve aastaks 2023, 1 579 744 €. Lisaeelarve 2023 aastaks Siseministeeriumi poolt 
otsustamisel. 

Olulised on rahvusvahelise suuna konkursid soodustamaks vabaühenduste rahvusvahelist 
koostööd: reisitoetuste konkurss, välisprojekti toetamise konkurss ja rahvusvaheliste 
katusorganisatsioonide suursündmuste toetamise konkurss. 

Euroopa Liidu uus programmiperiood on avanenud ja annab võimalusi toetuse saamiseks 
vabaühendustele, sageli on suureks ja ületamatuks takistuseks omafinantseering. KÜSK toetab 
välisprojektide konkursi kaudu omafinantseeringu katmist. 

ETTEPANEK:  Kinnitada kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursi eelarve 2023 a. 155 000 €, 
arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru eelarve 2023 a. 140 000 €,  reisitoetuste konkursi 



eelarve 40 000 € ja välisprojekti toetamise konkurss ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide 
suursündmuste toetamise konkurss kokku 101 000 €. 

KÜSIMUS: Kas on teada toetuste kasutamise jääki ja milleks seda kasutatakse?  

VASTUS: Toetuste kasutamise jääk taotlusvoorude kaupa selgub 2023 a. veebruari keskpaigaks.  

Hääletamine: Poolt 5; vastu 0 ja erapooletuid 0 

Otsustati: Kinnitada kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursi eelarve 2023 a. 155 000 €, 
arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru eelarve 2023 a. 140 000 €,  reisitoetuste konkursi 
eelarve 40 000 € ja välisprojekti toetamise konkurss ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide 
suursündmuste toetamise konkurss kokku 101 000 €. 

4. Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tutvustus. 

Marju Mäger andis ülevaate sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi loomise protsessist ning 
avalike arutelude ajakavast. 

Võeti teadmiseks. 

 
5. Jooksvad küsimused ja info 

 
Teade: 18.02 ootame nõukogu liikmeid Viljandisse  KÜSK 15 tähistamisele.  
 

 Võeti teadmiseks. 

Lisad: 

Lisa 1. Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis. 

 
Juhatas:        Protokollis: 

Aage Õunap        Anneli Roosalu 

Nõukogu liikmed: 

 Aage Õunap 

Agu Laius 

Kaur Siruli 

Viljam Borissenko 

Irene Käosaar 

 


