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KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest,
loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema
tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse
põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse
tundmaõppimine.
Keskkonnateadlikkuse programmist toetatakse määruse nr 13 § 8 lõikes 1 nimetatud eesmärgil
nelja tegevussuunda:

täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamine;

üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine;

teabekandjate loomine;

koostöö edendamine üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.
Taotlusvooru kogueelarve on 14 750 000 eurot ja taotluste esitamise tähtaeg 5. märts 2018.
Taotlusvooruga kaasnevad ka keskkonnateadlikkuse infopäevad.
8.02 Tallinnas
9.02 Paladel, Hiiumaal
12.02 Viljandis
13.02 Tartus
14.02 Jõhvis
15.02 Pärnu-Jaagupis
20.02 Pärnus
27.02 Pähnil, Võrumaal
16.02 Kilingi-Nõmmes
Lisainfo: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0

Välisministeerium avas arengukoostöö projektide taotlusvooru
Välisministeerium kuulutas 15. jaanuaril 2018 välja avatud taotlusvooru arengukoostöö projektide
rahastamiseks Gruusias, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Afganistanis.
Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabi 2016-2020 arengukava eesmärkidega.
Toetust võivad taotleda:
 valitsusasutused või selle hallatavad asutused,
 kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh kohalike omavalitsuste üksuste
liidud),
 Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.
Taotluste esitamine käib Välisministeeriumi veebikeskkonnas aadressil https://akta-avalik.vm.ee/ ja
tähtaeg on 7. märts 2018 keskpäeval kl 12.00.
Lisainfo: http://vm.ee/et/avatud-taotlusvoor-arengukoostoo-projektide-rahastamiseks-gruusiasmoldovas-ukrainas-valgevenes-ja
Kontakt: Merje.Roosimägi@mfa.ee, tel 637 7243 (Ukraina, Valgevene, Afganistan) või
Kaie.Laud@mfa.ee, tel 637 7141 (Gruusia, Moldova)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused vabaühendustele
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis annab teada, et lähenemas on mitme
toetusvõimaluse tähtajad. Täpsem info nende kodulehelt www.norden.ee, aga põgus kokkuvõte ka
siin. Samad tähtajad on ka MAKISe kalendris kenasti olemas.
Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus – tähtaeg 1. märts 2018
Toetuste eelarve ca 41 000 eurot aastas. Mõeldud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna
sidususe suurendamiseks Põhja- ja Baltimaades.
Lisainfo: https://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud
Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetus – tähtaeg 18. veebruar 2018
Toetuste eelarve ca 540 000 eurot aastas. Mõeldud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja MTÜ-de
suutlikkuse tõstmiseks, ennekõike Loode-Venemaal ja Valgevenes.
Lisainfo: https://www.norden.ee/et/meist/toetused/laanemere-maade-mittetulundusuhingud
Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele – jooksvalt avatud
Toetuste eelarve 13 800 eurot aastas. Mõeldud Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning Põhjamaade
Ministrite Nõukogu allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamiseks ja
tugevdamiseks.
Lisainfo: https://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-jamittetulundusuhingute-esindajatele

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

