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SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK) 

Lääne-Viru Arenduskeskus pakub vabaühendustele nõustamisteenust. Loe lähemalt meie 
kodulehelt: http://www.arenduskeskus.ee/ 
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! 
 
LÄHENEVAD KOOLITUSED JA INFOPÄEVAD 
1.Kohaliku Omaalagatuse Programm-I (KOP) infopäev reedel 08.03.2013 algusega kell 10.00 ( Lääne- Viru 
Maavalitsuses). 
Teemad: 
- Ülevaade SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist 
- SA Lääne-Viru Arenduskeskuse MTÜ-de konsultandi tutvustus 
-Eesti riigi regionaaltoetus „Kohaliku omaalgatuse programm“ 
Registreerimine ja lisainfo: Kaire Kullik, 325 8013, kaire.kullik@l-virumv.ee või SA Lääne- Viru 
Arenduskeskus mty@arenduskeskus.ee. 
 
2.Alustava MTÜ Baaskoolitus  
Koolitus toimub 01 ,02, 09 aprill 2013 Nurga Külalistemaja seminariruumis, Niine tn. 4, Rakvere. 
Täpsem info: http://www.arenduskeskus.ee/alustava-mtu-baaskoolitus-010204-aprill-2013/ 
 
3. Koolitus “MTÜ finanstide juhtimine ja teenuste arendamine” 
Koolitus toimub 23. aprillil 2013 kell 10.00- 16.30 Aqva Hotell- Spa konverentsiruumis Rooma II. 
Registreeumine on avatud ja registreeruda palun kas telefonil 3258028 või e-mailil: mty@arenduskeskus.ee 
 
4. Koolitus “Vabaühendused ja Äriregister” 
Koolitus toimub 30.aprillil 2013 kell 10.00- 16.30 Aqva Hotell- Spa konverentsiruumis Rooma II. 
Registreeumine on avatud ja registreeruda palun kas telefonil 3258028 või e-mailil: mty@arenduskeskus.ee  

KONKURSID 
1.Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium käivitas taas konkursi “Tunnusta ettevõtluse edendajat”. 
Konkursi eesmärk on välja selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtluse edendamist 
toetavaid algatusi. Juba seitsmendat aastat toimuvast konkursist ootame osa võtma kõiki Eesti valitsus- ja 
omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning 
kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist ootame konkursile 
algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.  
Täpsem info: http://www.mkm.ee/euroopa-ettevotlusauhinnad 

 
2.Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi „Noorte varivalimised 2013“ projektijuhi leidmiseks. 
Tegemist on täistööajaga, tööle asumise aeg on 18. märts ja töökoht on ENLi kontoris Estonia pst 5 a Tallinnas.  
Täpsem info: http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5117?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-
10%2F2013&utm_medium=email 

 
3. Arengukoostöö Ümarlaud levitab infot, et Euroopa arengukoostöökodanikuühendus-te võrgustik CONCORD, 
mille liige on ka Arengukoostöö Ümarlaud, palkab direktori. 
Kandideerida saab kuni 25. märtsini. 
Täpsem info: http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5105?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-
10%2F2013&utm_medium=email 

 
ERINEVAT 
1.Seoses senise juhataja ametist lahkumisega tänavu suvel kuulutab EMSL-i nõukogu välja konkursi leidmaks uut 
juhti. Tähtpäev kandideerimiseks on 25. Märts 2013.  
Täpsem info: http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5096?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-
10%2F2013&utm_medium=email 

http://arenduskeskus.ee/
mailto:kaire.kullik@l-virumv.ee
mailto:mty@arenduskeskus.ee
http://arenduskeskus.ee/alustava-mtu-baaskoolitus-010204-aprill-2013/
mailto:mty@arenduskeskus.ee
mailto:mty@arenduskeskus.ee
http://www.mkm.ee/euroopa-ettevotlusauhinnad
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5117?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5117?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5105?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5105?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5096?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email
http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5096?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-10%2F2013&utm_medium=email


 
2. Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinna komisjon valis 605 osaleja hulgast välja 30 poolfinalisti, kes 
kandideerivad 2013. aasta Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinnale. Väljavalitud 30 poolfinalisti hulgas on ka 
MTÜ ETNA Eestimaal läbiviidav mikrokrediidiprojekt. 
Loe täpsemalt: http://www.ngo.ee/ngo/8/article/5125?utm_source=est.ngo.ee&utm_campaign=f37260e4ed-
10%2F2013&utm_medium=email 

 
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. 
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) Kodanike Euroopa kontaktpunkt 
EL programmi „Kodanike Euroopa“ järgmine taotlustähtaeg on 03.06.2013 
Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1187 

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. http://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. 
http://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 
 
5. Eesti Noorsootöö Keskus 
Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja noortemalevate projektikonkursi. Toetuse taotlejaks võib olla juriidiline 
isik või juriidilise isiku asutus. Taotlejal on võimalik esitada üks taotlus, mille maksimaalne toetussumma on 25 
000 eurot. 
Rahastamisel on kaks malevatüüpi: 
* ööbimisega malevad (ööbimisega malev peab vastama projektlaagri tingimustele). Toetuse suurus tüüp I puhul 
– 2,85 eurot noore kohta päevas 
* ööbimiseta malevad. Toetuse suurus tüüp II puhul – 1,50 eurot noore kohta päevas. Toetust võimalik küsida 
5/7 päeva kohta. 
Taotluste esitamise tähtaeg: 4. aprill 2013.a. kell 17.00. Hilinenud taotlusi ei menetleta. 
Taotlustingimused- ja vormid leiate Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt www.entk.ee/malevad 

 
6.SA INNOVE 
28. jaanuarist kuni 4. märtsini 2013 kl 17.00 on avatud viies taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes 1.3.1 
"Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine". 
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Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti ja omafinantseeringu minimaalne määr 15% projekti abikõlblikest 
kuludest. Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude kogumaksumus on vähemalt 19 200 eurot. 
Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni 320 000 eurot. Projekti kestus võib olla kuni 24 kuud. 
Täpsem info: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/avatud-
taotlusvoorud/kvalifitseeritud 

Liina Kuusk 
Vabaühenduste konsultant 
SA Lääne-Viru Arenduskeskus 

Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: 
mty@arenduskeskus.ee 
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