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KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor on avatud 
 
Juba neljandat korda toimuv arenguhüppe taotlusvoor ootab jällegi vabaühenduste projekte, mis 
keskenduvad organisatsiooni võimekuste suurendamisele. 2017. aastal oleme arenguhüppe vooru 
aga veidi ümber teinud – jaganud selle kaheks. Esimese fookuseks oleme seadnud inimeste 
võimestamise ja teise fookuseks ühingu majandusliku elujõulisuse arendamise. 
 
Esimesse vooru, 17. jaanuariks ootame seega projekte, mis keskenduvad ühingutes toimetavate 
inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma 
eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta. 
Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis. 
 
Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest. Analüüsi 
tulemustest lähtuvalt peab valima projekti fookuse(d) ehk tegevusvõimekuse(d), mida arendada. 
Projektiga võib arendada nii ühte kui ka mitut võimekust ning seegi valik peab olema selgelt 
põhjendatud. 
 
Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning 
üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot. Toetusraha saame jagada vastavalt 180 
000 ja 100 000 eurot. 
 
Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2017 – 30. aprill 2018. Et oleks võimalik hinnata 
projekti tulemusi, eeldame, et see kestab vähemalt 8 kuud. 
 
Täpsemad tingimused, praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks 
leiad: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah17. 
 
Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee 
 
 

http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah17


MISA avas konkursi kingituste tegemiseks lastele ja noortele, 
kelle emakeel ei ole eesti keel 
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas Eesti Vabariik 100 
projektikonkursi kingituste tegemiseks lastele ja noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. 
Kingitusteks võivad olla erinevad algatused, mis teevad noorte elu huvitavamaks ja rõõmsamaks 
ning on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. 
 
Projektitaotlusi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks oodatakse noorteühendustelt, 
haridusasutustelt ja teistelt organisatsioonidelt, kellel on laste ja noortega tegelemise kogemus. 
Taotlusi saab esitada tegevustele, mis toetavad Eestis elavate laste ja noorte liikumisharjumuste 
kujundamist, loovust ja nutikust ning on seotud loodusega. Projekte toetatakse 50% ulatuses kogu 
üldeelarvest. Taotlusi saab esitada kuni 20.11.2016. 
 
Lisainfo ja projektikonkursi tingimused: 
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=678 
 
 

Spikker maakonna vabaühendustele ühinemisprotsessis 
kaasa rääkimiseks 
 
Kohalike omavalitsuste liitumise valvurid kirjutasid kohalikele kogukondadele ja aktivistidele spikri, 
mida jälgida omavalitsuste ühinemiste lepingutes ning millised teemad uutes strateegiates kindlasti 
tähelepanu peavad saama. 
 
Oktoobri algul pandi kokku seitse soovitust reformi enda kasuks tööle panemiseks. Nüüd on 
valvurid avalikustamisel olevaid ühinemislepinguid läbi vaadates pannud kokku konkreetsema 
spikri, mille abil kohalike omavalitsuste ühinemise protsessis oma huvide esindatusel paremini 
silma peal hoida ja kaasa rääkida. 
 
Spikker on kõigile kättesaadav EMSLi kodulehelt: http://uudised.ngo.ee/post/spikker-
uhinemisprotsessis-kaasa-raakimiseks 
 
Lisainfo: Madle Lippus, madle.lippus@gmail.com 
 
 

Microsoft jagab MTÜdele miljardi dollari eest pilveteenuseid 
 
Microsoft annab oma “1 miljardi lubaduse” raames tasuta kasutamiseks Office 365 ja Azure 
tarkvara. Seda üle maailma, Eestis ka. 
 
Eelmisest kuust alates on MTÜ-del koostöös Microsoftiga lisaks Office 365 tarkvarale ka taotleda 
Azure tarkvara kasutamise võimalust. Kui Office 365 on suunatud koostöö sujuvamaks muutmisele 
kontoris ja kontorist eemal töötavate inimeste, siis Azure võimaldab organisatsioonidel teha 
analüüsil põhinevaid ja seega kindlamaid tulevikku suunatud otsuseid. Seda kõike läbi turvalise 
pilveteenuse. 
 
Lisainfo: http://uudised.ngo.ee/post/microsoft-jagab-mtudele-miljardi-dollari-eest-pilveteenuseid 
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Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverents koos 
maakonna sädemetega - tule osale! 
 
 
Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna MTÜ-de liikmeid, eestvedajaid, toetajaid ning huvilisi 
Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsile "Teen, sest hoolin!", mis toimub 17. novembril 
kell 11.30 AQVA Konverentsikeskuses (Parkali 4, Rakvere). 
 
Tänavuse konverentsi peateemaks on hoolivus, hoolivad inimesed ja nende panus ühiskonna 
arengusse. Konverentsil astuvad üles nii rahvusvaheliste kogemusega MTÜ-d ja vabatahtlikud kui 
ka kohalikud eestvedajad erinevatest valdkondadest. Traditsiooniliselt antakse konverentsil üle 
Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirjad „Sädeinimesele“ ja „Sädeorganisatsioonile“ ning 
tunnustatakse maakonna parimaid noorsootöötajaid ja terviseedendajaid. 
 
Konverentsil osalemine on kõigile tasuta. 
 
Konverentsi päevakava 
Konverentsile saab registreeruda siin: SOOVIN OSALEDA! 
 
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant,  telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.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 
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