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SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK) 
Suur suvi on küll käes, aga üsna mitmed spetsiifilised taotlusvoorud on avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 
juba augustis-septembris 2013. Kuna tegu on suuremate ja keerukamate taotlustega ja mitte päris tavapäraste 
rahastajatega, siis loodame, et saame abiks olla. LVAK- i oluliseks eesmärgiks on just see, et esitatud rahastus 
taotlused saaksid ka positiivse vastuse ja just selles osas püüamegi aidata. 

KUTSE rahvusvahelisele kontaktseminarile „Connecting Baltic Citizenship“ 

Seminari eemärk on arendada rahvusvahelist koostööd EU programmide raames (põhifookuses on programm 
„Kodanike Euroopa" ): laiendada oma partnerite võrgustikku ning leida oma projektiideele mõttekaaslasi, 
jagada häid praktikaid juba kogenud tegijatega ning ühtlasi ka saada teada rohkem programmide veidi 
muutunud rahastamisvõimaluste kohta perioodil 2014-2020. 

 
MILLAL: 28.-30.10.2013 
KUS: Stockholmis, Rootsis 
NB! Seminaril osalejate majutuse ja toitlustuse katab korraldaja, kuid osaleja peab tasuma osavõtumaksu 70€ 
ning oma sõidukulud. 
KUIDAS OSALEDA: Anna oma osalemissoovist teada alljärgneval lingil hiljemalt 13.09.2013 
https://docs.google.com/forms/d/1E2mfRCwdsbqJZFR6OuWVeSnNHxzFFCDKNs424eHqkfU/viewform?pli=1 
Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1386 

RAHASTUSVÕIMALUSED 
 
1. KIK (Keskonnainvesteeringute Keskus) 
www.kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud 

a) KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2013. 
Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele 
projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja 
sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. 

Alaprogrammid : 
- kalandus; 
- veemajandus; 
- merekeskkond; 
- jäätmekäitlus; 
- looduskaitse; 
- metsandus; 
- atmosfääriõhu kaitse; 
- maapõu; 
- keskkonnakorraldus; 
- keskkonnateadlikkus. 
b) Avatud on viies taotlusvoor Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava vooluvee-kogude parandamise 
projektidele. Taotlusi saab esitada 9. septembrini 2013.  
Toetuse andmise eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamine. 
Toetusi saavad taotleda avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, äri- ja 
mittetulundusühingud, siht- või riigiasutused. Taotlusvoorus jagatakse toetust kalapääsude rekonstrueerimiseks 
ja rajamiseks olemasolevale paisule, lõhelaste sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimiseks ja 
rajamiseks lõhilaste jõgedes või jõelõikudes, truupide rekonstrueerimiseks kalade rände soodustamiseks, 
kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, sootide avamiseks ja endiste jõesängide 
taastamiseks, olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude 
rajamiseks ning koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks ja jõkke varisenud 
voolutõkete eemaldamiseks. Toetust antakse vooluveekogu seisundi parandamiseks, mille valgala on suurem kui 
25 km2. 

2.KÜSK 



a) Heade ideede konkurss (avatud jooksvalt). Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% 
projekti maksumusest ja võib olla rahaline või mitterahaline. Vähemalt 50 % taotleja omafinantseeringust peab 
olema rahalises vormis. 
http://www.kysk.ee/sisu/168_11248226_Heade_ideede_konkursi_tingimused.pdf 
b) Reisitoetuste konkurss (avatud jooksvalt). On mõeldud: mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ja nende 
esindajatele ning kodanikuühiskonna uurijatele. 
http://www.kysk.ee/?s=216 
c) Šveitsi Vabaühenduste Fond 2 etapp. Suurprojekti: 
-teenuste arendamine ja käivitamine- teenuste äriplaani elluviimine ja teenuste osutamiseks, kvaliteedi ja 
kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. 
Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013 kell 15.00. Toetussumma kogumaht ühele taotlejale 
maksimaalselt 30 000.- EUR: Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni 28. veebr. 2015.. 
Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1104 
 
3. AEF 
a) AEF-i kolme programmi - avatud valitsemine, inimõigused ja sotsiaalne õiglus ning noored ja kodanikuharidus 
- raames võetakse jooksvalt vastu ideekavandeidhuvilistelt, kes tunnevad, et nende algatused haakuvad AEF-i 
eesmärkide ja tegevussuundadega. http://www.oef.org.ee/konkursid/nb-teadmiseks-huvilistele.html 
b) Vabaühenduste Fond. Fondi üldeesmärgiks on kodanikuühiskonna jõulisem areng ja märgatavam panus 
sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisse  
Toetusskeem keskendub kolmele fookusteemale: 
1) Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine  
2) Eestkostevõimekuse parandamine ja valvekoera rolli jõustamine 
3) Vabaühenduste paranenud tegutsemisvõimekus ning –keskkond 

1. Toetuse suurus ja projektide kestvus 
Vabaühenduste Fondi raames toetatakse kolme tüüpi projekte:  

 väikeprojektid tegutsemisvõimekuse tõstmiseks:  
- toetussumma 5000 – 7500 eurot (projekti maksimaalne kestvus 9 kuud) 

 suurprojektid:  
- toetussumma 25 000 – 40 000 eurot (projekti maksimaalne kestvus 18 kuud) 

 võrgustikuprojektid:  
- toetussumma 75 000 – 100 000 eurot; (projekti maksimaalne kestvus 24 kuud) 

Suur- ja võrgustikuprojektide taotlusvoorud toimuvad üheaegselt: 2013. aasta septembris.  
Väikeprojektide taotlusvoorud toimuvad 2013., ja 2014. aasta oktoobris.  
Täpsem info: http://www.oef.org.ee/programmid/norra.html 
4. Hasartmängumaksu Nõukogu 
a)Väikeprojektid (taotletav summa kuni 6 391 EUR). Taotlusi vaadatakse läbi igakuiselt. Selleks, et taotlus 
vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid 
vähemalt kaks kuud enne projekti algust. 
b) Suurprojektid (taotletav summa üle 6 391 EUR). Taotlusi vaadatakse läbi kord aastas detsembris. 
http://www.hmn.ee/index.php?id=1065 

5. EAS 

a) Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. 
Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada 
regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, 
sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste 
kättesaadavust ja kvaliteeti.Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud 
omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused. Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse 
alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks. 
Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 31 956 eurot. Kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, mis on 
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt, on taotluse piirsummaks 
ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 31 956 eurot ja lisaks 6392 eurot iga 
ühinenud omavalitsuse üksuse kohta.Taotleja omafinantseerimise ja/või projekti partnerite 
kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti üldmaksumusest. 
Taotluse esitamise aeg 15. september 2013.Taotlus tuleb esitada tähtajaks EASile e-keskkonna kaudu, 
digitaalallkirjastatult aadressil info@eas.ee või paberkandjal ühes eksemplaris posti teel või käsipostiga. Posti 
teel taotluse saatmisel peab olema tõendatud, et taotlus on postiasutusele üle antud hiljemalt tähtaja viimasel 
päeval. Täpsem info: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-
arendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt 



6. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi Euroopa 
Kolmandate Riikide Integreerimise Fondi (EIF) tegevuste kokkuvõtmiseks. 
Konkursi eesmärk on analüüsida fondi rakendamise mõjusid ja tulemusi alates 2007. aastast kuni 2013. aastani. 
Konkursi tegevuste hulka kuulub ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide heade praktikate, linnadevahelise 
koostöö ja erinevate temaatiliste ühisprojektidega tutvumine.  
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuli. Projektikonkursi juhendi ja dokumentatsiooniga saab tutvuda 
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=500 
7. Välisministeeriumi eelarves olevatest arengu- ja humanitaarabi vahenditest on avatud taotlusvoor: 
Avatud taotlusvoor -eriliigid: 
• avatud taotlusvoor Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide rahastamiseks; 
• avatud taotlusvoor stipendiumite andmiseks prioriteetsete partnerriikide kodanikele; 
Piiratud taotlusvoor arengu- ja humanitaarabi andmiseks (arengukoostöö puhul erandjuhtudel spetsiifilise 
valdkonna puhul ning humanitaarabi puhul tavajuhtudel) 

Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% 
projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib moodustada mitterahaline sissemakse). Toetust antakse 
ühele projektile minimaalselt 10 000 eurot (avalikkuse teavitamisele suunatud projektide puhul 1000 eurot). 
Projekti kestvus võib olla kuni 24 kuud. 
Taotluse esitamise tähtaeg on 6. september 2013 kl 17:00. 
Täpsem info: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/90 

Liina Kuusk 
Vabaühenduste konsultant 
SA Lääne-Viru Arenduskeskus 
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: 
mty@arenduskeskus.ee 

 


