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Vabakonna suvekool Vihula mõisas 16. - 17. september
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) kutsub osalema vabakonna suvekooli 16.
- 17. september 2016 Vihula mõisa.
Suvekoolis räägitakse, kuidas tulevikku olevikustada, töötubades tegeletakse kogenud meistrite
käe all muutustega nii inimestes, organisatsioonides kui ka ühiskonnas. Vaadatakse silma kõigele
põnevale, mida tulevik kaasa võib tuua, jagame teadmisi ja uusi ideid, leiame uusi mõttekaaslasi,
unistame suurelt ja teeme plaane.
Tulevikutaju timmivad Merilin Piipuu ja Endo Viires, töötubades toimetavad meistritena Margo
Loor, Maie Kiisel, Ott Pärna, Kristina Mänd, Mihkel Solvak, Jaanus Müür, Mari-Mall Feldschmidt,
Kaspar Kruup, Laura Kalda jt.
Registreerimine: www.goo.gl/DaEA0Y
Täpsem kava ja lisainfo: www.ngo.ee/suvekool16

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3.
oktoobrini
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse
edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike
teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
 kogukonna areng;
 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobriks kl 16.30
asukohajärgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise on aadressil
http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop16-sygisvoor.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
- mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
- sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.

Ettevõtluse ja tootearenduse tippkoolitajad tulevad Rakverre
Lääne-Viru maavalitsus ja Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus korraldavad 5. oktoobril
Rakvere teatrikinos loomemajanduse konverentsi, millega pakutakse uusi ja innovaatilisi
lahendusi maakonna loomeettevõtetele oma toodete arendamiseks ja turundamiseks.
Konverentsil räägib eelkõige taaskasutusel põhinevate rõivaste disainerina tuntud Reet Aus toote
disainist, Marketingi Instituudi tegevjuht Anu Mall Naarits toote turundamisest ning loovatest
üritustest kõneleb PÖFFi festivali näitedirektor ja programmijuht Tiina Lokk.
Loomemajanduse konverentsi avavad kell 10.00 Lääne-Viru maavanem Marko Torm ja
kultuuriminister Indrek Saar, päeva modereerib EV 100. aastapäeva ja EL eesistumise
rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv.
Vestluspaneelides räägitakse Lääne-Viru maakonna loovatest toodetest ja üritustest ning otsitakse
viise kuidas neid maakonna heaks paremini ära kasutada. Loomeinkubaatori teemadel
debateerivad Viljandi loomeinkubaatori ja Loov Eesti esindajad.
Konverentsile on osalema oodatud loomeettevõtjad kui ka teiste valdkondade ettevõtjad, kes
otsivad uusi ideid ja soovivad arendada oma tooteid, aga ka kohalike omavalitsuste ning
kodanikeühenduste esindajad, kes loomemajanduses oma piirkonna arendamise või
tegevusvaldkonna laiendamise võimalusi näevad. Oodatud on loomulikult ka need, kes
loomemajandusest mitte kunagi, mitte midagi kuulnud pole.
Konverentsile saab registreerida siit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzisnIPcN1W8ogyQZ7YoxGhdW_RZLgQZ7U1iKrp-QUA9vw/viewform?c=0&w=1
Lisainfo: Moonika.Aruvainud@laane-viru.maavalitsus.ee

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid,
novembri lõpus kodanikujulguse aumärgid

kellele

anda

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid, kellele anda novembri lõpus kodanikujulguse aumärgid.
Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab
riik kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel.
Aumärke võib anda:

- kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
- kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise
eest;
- kuriteoohvri abistamise eest;
- muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.
Ministeerium ootab ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta nimetusega
„Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 14. oktoobriks 2016. a aadressil: Justiitsministeerium,
Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või e-mailile kart.repponen@just.ee.
Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) põhjendus;
4) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
5) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikku
toetusvooru saab taotlusi esitada 1. novembrini
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna
kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise
elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos
tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine
õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis:
 edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh
edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti
tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.
Lisainfo, toetuste taotlemise kord, taotlusvormid jm: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16
Kontakt: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused

Vabaühendused saavad taotleda toetusi Eesti eesistumise
ajal ürituste korraldamiseks
KÜSK kutsub koos Riigikantseleiga vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017.
aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.
Oodatud on projektid, mida aitavad ellu viia partnerid välisriikidest. Projektid peavad haakuma
Eestile oluliste teemadega EL-is: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam

sidumine Euroopaga. Samuti ootame, et sündmuste korraldamise tulemusena tekiksid uued
rahvusvahelised koostöölepped, võrgustikud, edasised tegevuskavad jms.
Ühe projekti maksimaalne toetus on 18 000 eurot (kuni 80% projekti kogueelarvest). Konkursi
võimalike toetuste kogusumma on veidi üle 140 000 euro.
Taotluste esitamise tähtaeg KÜSKile on 12. detsember 2016 kell 15.00.
Taotlejaks võivad olla vähemalt kaks aastat Eestis registreeritud olnud ja avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused.
Konkursi infopäevad toimuvad koos KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru infopäevadega oktoobrikuu
keskel. Taotlusvormid ning täiendav teave konkursist ja infopäevadest asuvad aadressil
www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017

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.
Lugupidamisega
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
tel: +372 325 8028
GSM: +372 585 01 250
Skype: Katrin.Pollu
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

