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Digitöötoad vabaühendustele käivad
Septembris algasid vabaühenduste liidu eestvedamisel digitöötoad vabaühendustele. Tänaseks on
toimunud kolm veebiseminari ning endiselt on võimalik liituda järgmiste seminaridega ja järelvaadata
juba toimunud koolitusi.
Töötubades on võimalik osaleda interaktiivselt veebiseminarina kõigil vabaühendustes
töötavatel inimestel üle Eesti.
Neil, kes reaalajas osaleda ei saanud või kellel tagantjärgi töötubade suhtes huvi tekkinud, on
võimalus salvestusi mugaval ajal iseseisvalt järelvaadata. Selleks, et vabaühenduste liidul oleks
ülevaade, kui kaugele digitubade sõnum on levinud ning kui suur on teemade suhtes huvi, on iga
salvestus saanud unikaalse parooli. Parooli salvestuste vaatamiseks saab aadressil
liia@heakodanik.ee.
Järgmine digitöötuba, milles tutvustame e-lahendusi tõhusaks dokumendihalduseks, toimub
9. novembril algusega kl 16. Ka seekord kompame veebiseminaril digimaailma ja selle võimaluste
piire, sest koolitaja Urmas Heinaste liitub meiega samuti virtuaalselt Tartumaalt.
Ajakava ja registreerumine järgmistesse töötubadesse: www.heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava.
Lisainfo: liia@heakodanik.ee

Läheneb Kultuurkapitali 2017. aasta IV taotlusvoor
Tähelepanuks taotlejatele! 2017. aasta IV vooru taotlused esitatakse vana haldusjaotuse järgi. Kuigi
pärast kohalike omavalitsuste valimisi muutus Eesti haldusjaotus, kehtib 2017. aasta IV vooru
taotluste esitamisel seniste maakonnapiiridega kord. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. november
läbi E-KULKA.
Uue aasta I vooru, mille tähtaeg on 20. veebruar, taotlused võtame vastu juba uue haldusterritoriaalse
korra järgi. Täpsem info uuest korrast ilmub detsembri alguses.
Taotlusi saab esitada lisaks sihtkapitalide ka Lääne-Virumaa eskpertgrupile.

Lääne-Virumaa ekspertgrupp toetab:
 Lääne-Virumaaga seotud projekte;
 maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist
maakonnas;
 piirkondlikku seltsitegevuse arengut;
 maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel,
konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel;
 laste ja noorte arengule suunatud projekte;
 maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist;
 arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist;
 muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine
vähemalt 50%)
 uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte.
Ekspertgrupp ei toeta:
 ehitus- ja remonditöid;
 ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
 õpilasvahetust;
 ühingute ja seltside asutamiskulusid;
 traditsiooniliste rahvaürituste (jaanipäev, jõulupidu jne) korraldamist;
 küla-, valla- ja linnapäevade korraldamist;
 toitlustamist.
Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projekti
kulude kogumahust.
Täpsem info: https://www.kulka.ee/ekspertgrupid/virumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord

Lääne-Virumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondliku
2017. aasta maakondlike preemiate kandidaate
Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuripärl“ ja tunnustus- ning aastapreemiate
kandidaatide esitamise Lääne-Viru maakonnas. Kultuuripärli preemia eesmärk on tunnustada ja
innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate
inimeste erialast pühendumist maakondades. Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas
maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma
maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja
organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi.
Lisaks ootab Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ettepanekuid tunnustus- ja
aastapreemiaks erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib esitada LääneViru maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.

Lääne-Virumaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad
olema:
 lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
 kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2017.
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil laanevirumaa@kulka või esitada taotlus
E-KULKA kaudu aadressil https://taotlus.kulka.ee.
Lisainfo: Eda Lauri tel 3258022
Täpsem info: https://www.kulka.ee/uudised/laane-virumaa-ekspertgrupp-kutsub-ules-esitamamaakondliku-2017-aasta-maakondlike-preemiate-kandidaate

Kaks toetusvõimalust väliseesti kultuuriühingutele
Integratsiooni Sihtasutuselt
Integratsiooni Sihtasutus avas kaks toetusvõimalust väliseesti kultuuriühingutele. Projektide esitamise
tähtaeg on mõlemas programmis 30. november.
Neist esimese, Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi
eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust
väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis ja
väliseesti kogukondades ning teabevahetust ja kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti
vahel.
Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja
füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud
juriidilised isikud, kelle kinnitatud põhikirjas on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine.
Projektikonkursi kogueelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000
eurot.
Lisainfo ja taotlemine: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=708
Kontakt: Teele Raja, Integratsiooni Sihtasutus, tel 659 9855, e-post teele.raja@integratsioon.ee
Teise, Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi eesmärk aga on toetada
väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning
kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.
Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud,
füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud
juriidilised isikud.

Projektikonkursi kogueelarve on 60 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 7000
eurot.
Lisainfo ja taotlemine: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=707
Kontakt: Joosep Vimm, Integratsiooni Sihtasutus, tel 659 9030, e-post
joosep.vimm@integratsioon.ee

Päästeamet ootab vabaühendusi projektikonkursile
Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning
kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse
turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!
Päästeamet toetab kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis
vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi ning projekte, mis aitavad lahendada tingimustes
toodud probleeme.
Taotlejaks võib olla nii MTÜ kui SA, kokku jagatakse toetusteks kuni 5 500 eurot. Varem toetatud
projektidega saab tutvuda siin. Projekti esitamise tähtaeg on 1. detsember.
Lisainfo ja taotlemine: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/
Kontakt: Galina Ozdoba, Päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist
tel 628 2049; 5160224, e-post galina.ozdoba@rescue.ee

Avanesid Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogrammide
taotlusvoorud
Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogrammidest 2018. aastaks toetuste taotlemine on avatud ja kestab
kuni 1. detsembrini 2017.
Toetusprogrammide ülesanne on aidata kaasa erinevate kultuuriprogrammide rakendamise kaudu
rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ning arendamisele.
Taotlusi saab esitada alljärgnevatesse programmidesse:
Folkloorifestivalide toetusprogramm 2015-2018
Kultuuriprogramm "Kihnu kultuuriruum 2015-2018"
Kultuuriprogramm "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019"
Peipsiveere kultuuriprogramm 2013-2016
Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018
Toetuse eraldamine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja
uuendamiseks 2015–2019
Virumaa pärimuskultuuri programm 2015-2019
Rahvakultuuri maakondlik toetus
Soovituseks projekti kirjutamisel pane tähele!
 Esmalt lugege läbi programmi raamdokument, millest kavatsete toetust taotleda, ning seejärel
kõik toetuse taotlemisega seonduvad lisamaterjalid, mis on leitavad meie kodulehel vastava
programmi alalehelt.




Veenduge, et teie taotluse sisu vastab programmi eesmärkidele ning tegevused, millele
toetust taotlete, on kooskõlas programmi põhimõtetega.
Omafinantseering ja kaasfinantseering ei ole nõutavad, küll aga võivad need olla toetusotsuse
tegemisel üheks positiivseks teguriks.

Taotlusi ootame kuni 1. detsembrini (kaasa arvatud) aadressil programmid@rahvakultuur.ee või
paberkandjal Rahvakultuuri Keskuse aadressil Vilmsi 55, 101147 Tallinn.
Rahvakultuuri riiklike toetusprogrammide infopäevad toimuvad sel aastal 15. novembril Narvas.
Teiste infopäevade toimumispaigad ja kuupäevad selgumisel, jälgi infot Rahvakultuuri Keskuse
kodulehelt!
Lisainfo: http://www.rahvakultuur.ee/Avanesid_kultuuriprogrammide_taotl_3344

Anna oma panus: toeta katuseraha jagamise lõpetamist
Riigikogus
Vabaühenduste liit EMSL teeb ettepaneku lõpetada läbipaistmatu katuseraha jagamine ning
pakub välja, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel.
Aastaid on parlamendiliikmed jaganud vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist maksumaksja raha
konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele enda äranägemisel. 2017. aastal anti niisuguseid
toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. Üle poole neist sai avalik sektor, peamiselt
omavalitsused. Alla poole läks vabaühendustele, kellest hulgale oli see tegevustoetus, mitte
investeering, nagu katuseraha kutsutakse.
Kuna erakonnad ei suuda aumeeste kombel kokkuleppele jõuda, teeme ettepaneku täiendada
riigieelarve seadust pakutud või muu sobiva sättega, mis paneks investeeringu-, projekti- ja
tegevustoetuste andmisel kohustuse kohelda võimalikke saajaid võrdselt. Keegi ei saa ega taha
keelata parlamendil riigieelarvesse muudatusettepanekuid tegemast, aga kusagil lünki nähes tuleks
suunata rohkem raha valdkonda, ja mitte nimeliselt. Konkreetsed organisatsioonid tuleb valida
konkursiga.
Kui toetad mõtet, anna Rahvaalgatusveebis oma allkiri, et ettepanek Riigikogu töölauale jõuaks.
Allkirju kogutakse kuni 12. detsember 2017.
Lisainfo ja toetusallkirja andmine: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/8a31585f-d7c6-40098833-fb5bf80a02d1
Kontakt: Alari Rammo, alari@heakodanik.ee

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

