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Avatud on KOP sügisene taotlusvoor (tähtaeg 01.10.2018)
Rahandusministeerium avas täna Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018 aasta sügisese taotlusvooru.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval VIROL’i kodulehel:
http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11. septembril 2018 kell 14.0015.30 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).
Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil: https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1

Avatud on kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik toetusvoor
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed
tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
 edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad
võrgustikupõhist koostööd);
 aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
 Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei
ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Vormid on kättesaadavad http://www.virol.ee/uudised/aid-13907/Kogukondlik-turvalisuse-2018.aasta-maakondliktoetusvoor-on-avatud lehel. Taotluste esitamise tähtaeg 07.10.2018.
Infopäev taotlejatele toimub 11.09.2018 kell 16.00 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).
Infopäevale registreerumine kuni 09.09.2018 lingil: https://goo.gl/forms/NtNiRtjT272Mg0lh1

Alustab kogukonnapraktika programmi uus hooaeg
Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mis viib õpilased vabaühenduste juurde
lühiajalisele praktikale.
Kogukonnapraktikaga on oodatud liituma kõik koolid ja vabaühendused üle Eesti.
Lisainfo: https://heakodanik.ee/uudised/kogukonnapraktika-viib-noored-koolipingist-kodanikuuhiskonnajuurde/?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=e154bc20c9Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri+3%2F2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d07
2a81-e154bc20c9-240694057

Euroopa Solidaarsuskorpus pakub lihtsaformaadilist toetust noortealgatustele (tähtaeg
16.10.2018)
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi esimene taotlustähtaeg on 16. oktoobril 2018 ja selle raames avaneb palju
uusi rahastusvõimalusi noortele ja organisatsioonidele. Üks põnevamaid neist on Solidaarsusprojektid, mida saavad
ellu viia 5-liikmelised noortegrupid oma kodukandis oluliste ühiskondlike teemade käsitlemiseks.
Täpsema info leiad: https://noored.ee/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/solidaarsusprojektid/

Loov Euroopa ja Kodanike Euroopa veebiseminar 21.09.2018 kell 11:00
Loov Euroopa ja Kodanike Euroopa programmide kohta saad rohkem teada interneti vahendusel peetaval
veebiseminaril.
Täpsem info ja registreerimine: https://www.looveuroopa.ee/events/loov-euroopa-ja-kodanike-euroopaprogrammide-veebiseminar/

EAS avas rahvusvaheliste sündmuste toetuse taotlusvooru (tähtaeg 06.11.2018)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus ootab 6. novembrini toetuse taotlusi
rahvusvaheliselt huvipakkuvate kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks. Täna avatud uue taotlusvooru maht on
400 000 eurot, mis jaguneb mõlema kategooria vahel võrdselt ning võimaldab toetada kuni kümmet kultuuri- ja
spordiprojekti..
Täpsema info leiad: https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/

Videoseminar ''Mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidamine ja maksud” (sulle
sobival ajal)
Raamatupidamisuudiste portaal rup.ee on välja kuulutanud võimaluse osaleda uuel videoseminaril MTÜde
ja SAde raamatupidamisest ja maksudest. Peamised teemad, mida seminaril käsitletakse:

 Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted
mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
 Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud
ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised
laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise bruto- või netomeetod, põhivara
arvestus.
 Projektide raamatupidamine
 Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja
maksud.
 Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega mitteseotud kulud.
Lektor: Hele Moor, täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja
Videoseminari kestus: 190 min
Hind: 49 eurot + KM
Videokoolitust saab vaadata täpselt siis, kui sulle sobib.
Lisainfo ja registreerimine: http://www.rup.ee/videoseminar/mtu-sa-raamatupidamine/

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni
arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse
tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee. Konsultatsiooni- ja infotegevusi
toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo:
Kaoke Kärdi,
Vabaühenduste konsultant,
telefon 325 8028, mob. 58501250
e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

