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Kõik vabaühendused peavad äriregistris määrama tegeliku kasusaaja (tähtaeg 01.11)
1. septembrist jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel peavad kahe kuu jooksul
pea kõik juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud kasusaajad.
Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on üldjuhul tegelikeks kasusaajateks juhatuse liikmed.
Vabaühenduste Liit on selleks puhuks koostanud ühendustele lühikese juhise: https://heakodanik.ee/uudised/koikvabauhendused-peavad-ariregistris-maarama-tegelikud-kasusaajad/

Tulumaksusoodustuse saab edaspidi 30 päevaga
Rahandusministeeriumis valmisid eelnõud, mis muudavad tulumaksusoodustuse taotlemise mitu korda kiiremaks.
Kui seni sai taotlusi esitada kaks korda aastas, siis edaspidi tehakse otsus 30 päeva jooksul ning nimekirja
muudetakse iga kuu esimesest päevast, sest enam ei küsitaks nõu asjatundjate komisjonilt.
Kellel on selle teema kohta anda tagasisidet või teha ettepanekuid, siis need võib saata 12. septembriks epostile alari@heakodanik.ee
Pikemalt saab teemast lugeda siit: https://heakodanik.ee/uudised/arva-tulumaksusoodustuse-saab-edaspidi-30paevaga/

Eesti Rahvuskultuuri fond võtab vastu taotlusi (tähtaeg 15.10)
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2019. aastaks stipendiume ja toetusi 127-st allfondist.




Üksikisikuid toetatakse stipendiumidega õppe- ja teadustööks, enesetäiendamiseks ning
loominguliseks ja sporditegevuseks
Organisatsioonidele eraldatakse toetusi Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja
edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Pikema uudise leiad: http://www.erkf.ee/uudised/sihtasutus-eesti-rahvuskultuuri-fond-votab-vastu-taotlusi-2019aasta-stipendiumideks-ja-kultuuriprojektide-toetuseks

Praktiline 2-päevane koosloome ja teenusedisaini koolitus (26.10 ja 01.11)

MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor ja Rasmus Pedanik viivad läbi 2-päevase praktilise koosloome ja
teenusedisaini koolituse.
Koolitus on mõeldud eelkõige vabaühenduste juhtidele ja inimestele, kes vastutavad vabaühendustes teenuste
arendamise ja pakkumise eest, kuid oodatud on ka kohaliku omavalituse esindajad.
Koolitus toimub 26. oktoobril ja 1. novembril Tallinnas Telliskivi loomelinnakus, Telliskivi 60a, A3 hoone 4 korrus.
Koolitused algavad kell 9.30 ja lõppevad hiljemalt 16.30.
Koolituse osalejate arv on piiratud (12 osalejat), koha tagab osalustasu tasumine. Osalemine maksab
vabaühenduste esindajale 150 ja teistele 250 eurot, millele lisandub käibemaks. Hind sisaldab kohvipause, kuid
mitte lõunat, mis tuleb endal organiseerida.
Registreerimine ja täpsem info: http://www.koosloome.ee/projektid/koosloome-koolitus

Kutsu Kodanike Euroopa külla või sündmusel programmi tutvustama
Kodanike Euroopa tutvustamiseks saab programmi koordinaatorit asutusse või korraldatud sündmusele külla
kutsuda üle Eesti.
Vastavalt vajadusele ja soovile on võimalik programmist rääkida nii üldisemalt kui ka detailsemalt, samuti lühemalt
või pikemalt.
Tutvustada on võimalik programmi toetussuundi ja meetmeid. Samuti selgitada tingimusi ja taotlusprotsessi, näidata
taotlus- ja aruandevorme ning anda juhiseid nende täitmiseks.
Huvi korral võta ühendust evelyn@kysk.ee või 513 3656
Kodanike Euroopa programmist saavad toetust taotleda vabaühendused, linnad, kohalikud omavalitsused ja liidud,
ohvrite-/ mälu-/ kultuuri-/ noorte-/ haridus-/ teadusorganisatsioonid

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

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

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

