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Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotluse esitamise tähtaeg on 10.september! 

 

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 

 

 

Avatud on KOP sügisvoor (tähtaeg 01.10) 

  

Programmi kohta saad täpsemalt lugeda SIIT 

  

 Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil 

moonika.aruvainu@virol.ee  hiljemalt 1. oktoober 2019 kell 16.30   

  

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 

KOP infopäev taotlejatele toimub 10. septembril 2019 kell 16.00 F.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse 

saal). 

  

Infopäeval:   

16.00 Programmi nõuded taotlejale, taotlusele ja aruandlusele – Moonika Aruvainu 

16.30 Milliseid vigu vältida edukas projektis? – Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant 

  

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerimine e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee 

  

Lisainfo programmi ja infopäeva kohta: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- 

ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927 , e-post:moonika.aruvainu@virol.ee  
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 Ettevõtlusnädal 7.-11. oktoober pühendab päeva Sotsiaalsele ettevõtlusele 

 

Ettevõtlusnädala teisipäev on „Sotsiaalse ettevõtluse päev“. 

Seminar toimub Rakvere Kiriku Noortemajas 8. oktoobril kell 12.00-16.00. 

 

Täpsem info ja registreerimine lähiajal. 

 

P S Väikese saladuse saan Teile avaldada: esinevad Marge Sotsiaalsete ettevõtete võrgustikust ja 

Kristi Tuleva tulundusühistust. 

 
 

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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