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Olete oodatud Arvamusfestivali arutelule: "Eurotoetused otsas? Kas külamajast saab 

hotell?" (toimub 10.08 kell 12.00)   

  

Aeg: 10.08 kell 12:00 Keskväljaku alal 

  

Milline on meie tulevik, kui külamajadest saavad hotellid ning kogukonnaköökidest restoranid?! Kas 

väikese küla elanikud jäävad ilma kultuurimekadest ning kogukondlikest eestvedamistest? Euroopa 

Liidu toetuste rahastus näitab kahanemise märke mitmes valdkonnas. Et elus hoida meie 

kogukondasid ning külasid, tuleb ühendustel ise leida võimalusi, kuidas raha teenida. Omatulu 

teenimise võimalikkusest arutlevad vabakonna ja ettevõtjate esindajad. 

  

Arutelu modereerib ajakirjanik Märt Treier. 

  

Peamised kõnelejad: poliitik Artur Talvik, Järva vallavanem Rait Pihelgas ja ettevõtja Andri Arula. 

Kõnelejate nimekiri võib veel täieneda. Publikusse on kutsutud omatulu teenivad vabaühendused 

oma kogemuse jagamiseks ja kommenteerimiseks. 

  

Selgituseks; arutelu on paljuski suunatud üldisele avalikkusele, et tõsta nende teadlikkust antud 

suunast, st on ka teemapüstitus natukene intrigeerivam pandud. 

  

Selle ja kõigi teiste aruteludega saab tutvuda: https://www.arvamusfestival.ee/kava/ 

 

 

Regionaalse kultuuritegevuse III taotlusvoor (tähtaeg 15.08) 

  
Regionaalse kultuuritegevuse III taotlusvoor avaneb 15. juulil. 
  
Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise 
ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast 
eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil. 
  
Toetamise fookuses on veel kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja 
valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- 
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ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide 
osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub. 
  
Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis ja 
taotlusvood jääb avatuks 15. augustini (k.a). 
  
Toetust võivad taotleda: 
•             Eestis registreeritud juriidiline isik; 
•             kohaliku omavalitsuse üksus või 
•             äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja. 
  
Lisainfo: http://www.rahvakultuur.ee/Regionaalse_kultuuritegevuse_toeta_3520 
 

 

 

Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor on avatud! 

 

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate 

vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.  

Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on 25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 

5% rahalises vormis.  

Projekti elluviimisaeg on 01.12.2019-31.07.2021 ja minimaalne kestvusaeg on 10 kuud. Taotluste 

esitamise tähtaeg on 10. september 2019 kell 15.00 aadressil kysk@kysk.ee 

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja 

projekti planeerimiseks leiad: https://kysk.ee/ah19 

  

 

Taotlusvoor sotsiaalvaldkonna teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks – 

väiketoetus (avatud kuni 31.12.2019) 

  

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse 2.2.1 „Eakatele, 

erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad 

hoolekandeteenused” uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise väiketoetuse Euroopa 

Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor on avatud 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni 

vabade vahendite lõppemiseni. 

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist 

sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja 

hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või 

põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.  

Väiketoetusena toetatavad tegevused: 

•            olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine; 

•            äriplaani koostamine; 

•            prototüübi väljatöötamine ja testimine; 

•            koostööpartneri otsimine ja kaasamine; 

•            seminari või töötoa korraldamine; 
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•            inkubatsiooniteenuse ostmine; 

•            teenuse või toote disainimine; 

•            IT-lahenduse väljatöötamine. 

Taotlejaks või partneriks võib olla juriidiline isik, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus. 

•            Toetuse vähim summa projekti kohta on 15 000 eurot ja suurim summa 40 000 eurot. 

•            Väiketoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%. 

Lisainfo: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas 

    

 
 

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:  
Kaoke Kärdi,  
Vabaühenduste konsultant,   
telefon 325 8028, mob. 58501250 
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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