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SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK)
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub vabaühendustele nõustamisteenust.
Loe lähemalt: LVAK kodulehelt . Alates sellest aastast on avatud LVAK uuendatud kodulehekülg. MTÜ
valdkonnas on uute, vajalike rubriikidena olemas MTÜ põhikirja näidis, Vabaühenduste eetikakoodeks,
koostööpakkumised Euroopast ja Eesti rahastajate poolt pakutavad võimalused. Viimaseid uuendatakse
jooksvalt, seega tasub kodulehte jälgida!
UUDISED/HUVITAV
a) Seminar: Jätkusuutlikud puidutoodangu hanked (Rakvere, 07.03.2012)
Olete oodatud tasuta seminarile puidutoodangu hangete kohta, mis hõlmab nii ehitusmaterjalide kui ka näiteks
mööbli hankeid. Seminar korraldatakse projekti Sustainable Timber Action in Europe raames, kus Rakvere
Linnavalitsus on üks projektipartneritest. Käsitletavateks teemadeks on muuhulgas jätkusuutlik
metsamajandamine, sotsiaalne ning keskkonnaalane vastutus ning nende seotus avaliku sektori igapäevatöösse
puutuvate riigihangetega.
Seminar on suunatud avalikus sektoris hangetega seotud teenistujatele ning töötajatele ja osavõtjaid oodatakse
maksimaalselt 20. Seminar kestab orienteeruvalt 5-6 tundi ja sisaldab tasuta lõunasööki ning kahte kohvipausi.
Sündmus toimub 7. märtsil 9.30 Rakveres Art Café seminariruumis
Projekt Sustainable Timber Action in Europe on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt ning selle eesmärgiks on
abistada Euroopa avalikku sektorit selles, et puidutoodang ning puidukaubandus oleks õiglane ning jätkusuutlik.
Eesmärgiks on Euroopa avalikku sektorit teavitada puidukaubandusega seotud inim- ja keskkonnamõjudest ning
kuidas nad mõjutavad õiglast puidu ostu ja müüki.
Lisainformatsioon leheküljel www.sustainable-timber-action.org ning aadressil
kairi.maasik@rakvere.ee
b) Naisjuhtide – ja ettevõtjate konverents 2013: Eesti naine - väärtuslik juht!
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on loonud naisjuhtimise konverentsile meeldiva traditsiooni, juba
kolmandat aastat järjest toimub see kenal kevadisel märtsikuul. Käesoleva aasta konverentsi eesmärk on
väärtustada ning julgustada Eesti naist juhina.
Millised eelised on naiselikul juhtimisstiilil? Mida peame õppima Skandinaavia naisjuhtidelt? Mis teeb naisest
hea juhi? Kuidas võtta riske nutikalt? Kuidas säilitada mõjuvõim läbirääkimistel? Nendele ja paljudele teistele
küsimustele saab vastuse 13. märtsil naisjuhtide konverentsi.
Täpsem info: www.eestikonverentsikeskus.ee/naisjuhtide-ja-ettevotjate-konverents-2013-eesti-nainevaartuslik-juht
c) Projekt “Tervisedendusmudel läbi kogukonna - Uus Tervis” otsib kaasamõtlejaid
Kogukonna tervisedendusega tegelev MTÜ Terve Maailm kutsub kõiki tervishoiu ja tervisedendusega tegelevaid
kodanikualgatusi endast märku andma, et koos luua üle-Eestiline kogukondlik tervisedendusvõrgustik. Alates
eelmise aasta varasuvest on MTÜ Terve Maailm tegutsenud kogukonna tervisedendusprojekti Uus Tervis
elluviimise nimel. Septembrist alates on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel välja koolitatud enam kui 20
tervisetoetajat üle Eesti, kes alates sellest aastast hakkavad ellu viima kogukonnapõhiseid terviseteemalisi
kogunemisi ja tervisesündmuseid, mille kohta saab täpsemat infot projekti kodulehelt: www.uustervis.ee
Loe täpsemalt: www.ngo.ee/ngo/8/article/4854?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=ac96121d5e4%2F2013&utm_medium=email
d) Valmiv juhend õpetab ühenduste rahastamist
Praxis kirjutab oma uudiskirjas, et siseministeeriumi tellimusel valmib kõigile avaliku sektori asutustele
mõeldud rahastamise juhend. Hille Hinsberg Praxisest tutvustab 13. veebruaril toimuval Linnade ja valdade
päeval kohalike omavalitsuste esindajatele, kuidas rahastada kodanikuühendusi. Valmiva juhendi põhjal
arutatakse, kuidas korrastada KOVide ja MTÜde koostööd ja kasutada erinevaid toetamise liike (projektitoetus,
tegevustoetus ja avalike teenuste delegeerimine).

RAHASTUSVÕIMALUSED
Avatud taotlusvoorud:
1. 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.
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.
www.kysk.ee/?s=216
c) Taotlusvoor piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmiseks
www.kysk.ee/?s=1099
Taotlusvooru raames toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate
vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud
projekte.
Piirkondlikult tegutsev vabaühendus on maakonna, valla, linna, alevi, aleviku või küla sihtgruppide huvides
tegutsev vabaühendus. Piirkondlikuks vabaühenduseks ei loeta üle-eestiliselt tegutsevaid katus- ja
eestkosteorganisatsioone.
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2013 kell 15.00
d) Taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks
Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille
eesmärkideks on:
-asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel
ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks;
-asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku eluolu planeerimisse
ning korraldamisse läbi asumiseltsi tegevuste.
Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.aprill 2013.a. kuni 15.oktoober 2013.a. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 7000.- EUR. Toetuse maksimaalne määr on 90 % projekti
eelarve abikõlbulikest kuludest.
Taotluse esitamise tähtaeg on 04.märts 2013.a. kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
Täpsem info: www.kysk.ee/?s=1176
2. 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. www.oef.org.ee/konkursid/nb-teadmiseks-huvilistele.html
3. 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.
www.hmn.ee/index.php?id=1065
4. Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis (NORDEN)
Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühingute toetus Toetus on mõeldud kodanikuühiskonna tugevndamiseks ja
ühiskonna sidudususe suurendamiseks Põhja- ja baltimaades. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.märts 2013.
Taotletav summa: 20 000 Taani krooni - 100 000 Taani krooni
Taotleda saavad:
avatud ja demokraatliku struktuuriga valitsusvälised organisatsioonid ehk mittetulunduslikud avalikkuse poolt
tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste või eraettevõtete omanduses ega
nende poolt kontrollitavad
◦Eestis on valitsusväliste organisatsioonide õiguslikuks vormiks tavaliselt mittetulundusühingud (MTÜ) või
sihtasutused
Täpsem info: www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud

