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Kodukant avab kogukondade kingituste taotlusvooru
Eesti Külaliikumine Kodukant avab vabariigi sajanda sünnipäeva puhul kogukonnaprojektide
taotlusvooru. Taotlusi saavad ühingud esitada 1.-12. märtsini.
„Kingituste taotlusvoor avaneb 1. märtsil ning sinna on oodatud toetust küsima nii külakogukondade
kui ka linnaasumite huvides tegutsevad kodanikuühendused,“ ütles Eesti Külaliikumine Kodukant
juhatuse esimees Krista Habakukk. Ta lisas, et kingitusteks sobivad kogukondade ettevõtmised, mis
teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele. „Selleks võib olla
kogukonna ühtsustunde tõstmine, elutervema ja vaimsema keskkonna loomine ning füüsilise
elukeskkonna rikastamine püsivate väärtustega,“ täpsustas Habakukk.
„Projekti eesmärk peab vastama EV100 põhiväärtustele ning olema otseselt seotud Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva tähistamisega. Projektiga loodav väärtus peaks aga ulatuma kaugemasse tulevikku
kui pelgalt juubeliaasta,“ tõi välja Habakukk.
Taotlusvooru eelarve maht on 265 000 eurot ning ühe projekti kohta on võimalik taotleda kuni 5000
eurot. Taotlusvooru eripäraks on, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut. Taotlusi hindab
Kodukandi liikumise loodud seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kogukonna eksperdid, EV
100 juhtrühma, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, LEADER Liidu ning siseministeeriumi esindaja.
Taotlusvooru rahastus tuleb riigieelarvelistest vahenditest, mis on Vabaerakonna ettepanekul
suunatud avalikule konkursile.
Taotlusi saavad kogukonnad esitada 1.-12. märtsini, projekte saab hakata ellu viima alates 1. maist.
Taotlusvooru materjalid asuvad Eesti Külaliikumine Kodukant kodulehel www.kodukant.ee.
Lisainfo:
Krista Habakukk
Eesti Külaliikumine Kodukant
krista@kodukant.ee
tel 55533990

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik kutsub Riiga
Sotsiaalsete investeeringute teema saab maailmas üha enam tähelepanu. See tähendab teadlikku
investeerimist positiivse ühiskondliku mõju kasvatamisse. Valdkond annab avalikule ja ärisektorile
ning sotsiaalsetele ettevõtetele võimaluse omavahel tihedat koostööd teha.
21. märtsil 2018 toimub Riias ühepäevane rahvusvaheline kohtumine teemal "Social Impact
Investment: Development Opportunities in the Region". Üheks kaasnevaks märksõnaks "social
impact bonds". Teie organisatsioonile on tegemist võimalusega viia end teemaga kurssi ja/või sõlmida
kontakte edasiseks koostööks.
Kui Teil on huvi, siis palun:
 registreeruge siin lingil;
 andke märku, millised esitlusteemad ja aruteluküsimused pakuvad "social impact investment"
raamistikus enim huvi. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik vastutab lõpliku päevakorra eest,
seega saame seda oluliselt mõjutada;
 kirjutage, keda tasub Teie enda partnerite ringist kindlasti kutsuda.
Kohtumine on tasuta, aga osalemisega seotud otsesed kulud (transport, lõunasöök) palume katta
osalejatel. Sündmuse ajakava on planeeritud selliselt, et soovi korral saavad Eesti osalejad teha
ühepäevase reisi.
Lisainfo: Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, tel 52 02 256, e-post jaan@sev.ee

Läänemeremaade Nõukogu kuulutas välja projektikonkursi
Läänemeremaade Nõukogu kuulutas välja projektikonkursi. Oodatakse taotlusi, mis keskenduvad
Läänemere-riikide koostööle kultuuri võtmes. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2018.
Jagamisele läheb kuni 65 000 eurot ühe projekti kohta ja tavaliselt on toetatud 5-7 projekti ühel aastal.
Keda ja milliste projektide elluviimiseks on toetatud, vaata siit (2017) ja siit (2016 ja varasemad).
Lisainfo ja taotlemine (inglise keeles): http://www.cbss.org/psf/

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

