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KIKi Keskkonnaprogramm taotlusvoor
KIK kuulutas välja 2017. aasta taotlusvooru, mille kogueelarve on 15 miljonit eurot. Taotluste
esitamise tähtaeg on 27. veebruar 2017. Toetust saab taotleda 9 programmis – näiteks
keskkonnateadlikkuse- ja looduskaitsealaste tegevuste rahastamiseks.
Vooru eelarvest enim saab veemajandus – 10,4 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri
investeeringuid, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi üle kogu riigi. Keskkonnateadlikkuse
projektidele eraldati 2,3 miljonit eurot, looduskaitsele 600 000 eurot, jäätmekäitlusele 500 000 eurot,
atmosfääriõhu kaitsele 450 000 eurot, kalandusele 300 000 eurot, merekeskkonnale 250 000 eurot,
keskkonnakorraldusele ja metsandusele mõlemale 100 000 eurot.
Taotlemine käib traditsiooniliselt läbi andmesüsteemi KIKAS.
Lisainfo: https://kik.ee/et/uritus/keskkonnaprogrammi-taotlusvooru-tahtaeg

Kogukondliku turvalisuse ümarlaud Eipri Külamajas
Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu kutsub külaseltse, MTÜ-sid ja külavanemaid osalema
2. märtsil kell 15.00 - 17.00 toimuvale kogukonna turvalisuse ümarlauale, mis toimub Eipri
Külamajas Väike-Maarja vallas.
Arutlusele tulevad teemad:
- Külaseltside ja piirkonna mittetulundusühingute soovid ja mõtted turvalisuse tõstmisel oma
piirkonnas ja ettepanekud maakonna turvalisuse nõukogule.
- Maakonna turvalisuse nõukogu ülesannete tutvustamine.
- Maakonna 2017. aasta Kogukondliku turvalisuse toetusvooru taotlemise tingimuste tutvustamine.
Lääne-Viru turvalisuse nõukogust osalevad ümarlaual Tarmo Mikkal, Maido Nõlvak ja Eerik Lumiste.

Ümarlauast osavõtuks ja registreerumiseks saata e-kiri hiljemalt 28. veebruar e-posti aadressil:
info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Lisainfo: Tarmo Mikkal, telefon 325 8002, e-post: tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub teisipäeval, 7. märtsil 2017 algusega
kell 13.00 kuni 15.00 Lääne-Viru Maavalitsuse II korruse suures saalis.
Infopäeval antakse ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja muudatustest kevadvoorus.
Infopäeva viivad läbi Tarmo Treimann - SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Katrin Põllu - LääneViru Arenduskeskuse MTÜ konsultant.
Infopäev on kõigile tasuta. Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt 02.03.2017.
Registreerumine e-posti aadressil eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse
tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike
teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Alates 2013. aastast haldab
regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kontaktid:
Lääne-Viru Maavalitsus:
Eda Lauri – kantselei vanemspetsialist, telefon: 3258022, e-post: eda.lauri@laaneviru.maavalitsus.ee ja Riina Kaptein – finantsnõunik, telefon 3258020, e-post: riina.kaptein@laaneviru.maavalitsus.ee
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital:
Tarmo Treimann– Vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, telefon 656 0487; 530 13652, epost: tarmo.treimann@kysk.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus:
Katrin Põllu – MTÜ konsultant, telefon: 3258028, e-post: mty@arenduskeskus.ee

KÜSK kuulutas välja konkursi taotluste hindajate leidmiseks
Vabaühenduste poolt KÜSKile esitatud projektide läbipaistvaks ja objektiivseks hindamiseks ja
analüüsimiseks otsime meie laiendatud tiimiga liituma 12 kodanikuühiskonnas hästi orienteeruvat
inimest.
Hindajad valitakse tööd tegema järgmiseks 3 aastaks. Aastas peab olema valmis vähemalt 2
taotlusvooru hindamiseks, kus on korraga ca 30-40 projekti. Neile lisanduvad mõned konkursid, kuhu
esitatakse üksikuid projekte, mis vajavad paar korda aastas analüüsivaid hinnanguid.
Töö on individuaalne ja toimub elektroonselt, kuid tuleb arvestada ka mõne kohtumisega KÜSKi

kontoris, kus hindamistulemused ühiselt läbi arutatakse. Hindamine toimub töövõtulepingute alusel
vastavalt KÜSKi kehtestatud korrale. Töökoormus on kokkuleppeline ning erinevate voorude ja
konkursside hindamises osalemine toimub vastavalt enda valikule ja taotluste arvust tulenevale
vajadusele.
Kui tunned, et soovid panustada Eesti kodanikuühenduste arengusse aidates KÜSKil välja valida
mõjusaid projekte, ootame Sinult 6. märtsiks 2017 aadressile kysk@kysk.ee:
1. elulookirjeldust (kus on kirjas olulisemad töökohad, samuti osalemine kodanikuühenduste töös
või seotus nendega)
2. kuni ühe lehe pikkust motivatsioonikirja, milles: 1) põhjendad oma huvi projekte hinnata, 2)
selgitad, miks Sina selles hea oled, 3) tood mõned põhjused, miks Sinu meelest on oluline
Eesti vabaühendusi toetada ning milles seda peamiselt teha tuleks.
Lisainfo: http://kysk.ee/kuulutame-valja-konkursi-taotluste-hindajate-leidmiseks
Kontakt: Agu Laius, tel 5082 997, agu.laius@kysk.ee

Läheneb tähtaeg tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja
kuulumiseks
Maksuamet annab teada, et läheneb tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja taotluste esitamise
tähtaeg. Ühingud saavad taotlusi tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks esitada 1. märtsini.
Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides tegutsev
mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus esitama nõuetekohase taotluse
tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmiseks ning kelle tegevus ja dokumendid
(asutamisleping, põhikiri) vastavad tulumaksuseaduse §11 nõuetele.
Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumine annab ühingule võimaluse saada
tulumaksusoodustust annetustelt ja kingitustelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt
stipendiumeid. Taotluse nimekirja kandmiseks saab edastada Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või
1. septembriks. Taotluse esitajad kantakse nimekirja vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.
Lisainfo: http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusegauhingute-nimekirja-taotlus

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: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

