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Vali „Sädeinimene 2019“ ja „Sädeorganisatsioon 2019“ 
 

Veel viimased päevad võimalus hääletada säravaid sädemeid! Valiku saad teha  SIIN  ja hääletus on 

avatud 7. novembrini. 

Sädeinimene ja sädeorganisatsioon selgub avaliku hääletuse ja žürii hinnangu koondkokkuvõttes. 

Sädemed kuulutatakse välja Kodanikupäeval, 26. novembril kodanikuühenduste tunnustusõhtul Aseri 

Vabaajakeskuses ja arenduskeskuse kodulehel. 

 

Vabaühenduste tunnustusõhtu Aseri Vabaajakeskuses. 26. november kell 16.00 
 

Tunnustame "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" nominente, naudime muusikat, teritame vaimu, 

kinnitame keha ja pisut maiustame. Õhtujuht on Harald Lepisk. 

Tunnustusõhtu ajakava näed SIIT. 

Tunnustusõhtul osalemiseks registreeru hiljemalt 19. novembril SIIN . 

Liinil Rakvere-Aseri-Rakvere liigub buss, ainult üks kord, ainult 26. novembril! Registreerumislingil saad 

bussisõidu soovi avaldada. 

Kohtumiseni Aseris! 

 

Rahvakultuurikeskuses on avatud regionaalse kultuuritegevuse toetusvoor ja 
Pärimuskultuuri taotlusvoorud.  
 
Taotlusvoor regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on avatud 15.oktoober kuni 15. novembrini (k.a) 

ning taotlusi saab esitada 2020. aastal läbiviidavatele tegevustele. 

Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline 

koostöö.  

Lisainfo SIIN. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJX1-6mpHPd-D8UgHysEkEo_VKQ5qQItYDBIZ-gy9EGdDIrw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1UrYIPTDcUrn8LoeN1t4n9q8Dbpr-v769/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKN88WjnWs38M6cM1GW3LEmY4G1AJZ3qSkAkXZWJ8DBHEJw/viewform?usp=sf_link
https://www.rahvakultuur.ee/Regionaalse_kultuuritegevuse_toeta_3520


Pärimuskultuuri taotlusvoorud folkloorifestivalide, Mulgimaa pärimuskultuuri, Setomaa 

pärimuskultuuri, Vana-Võromaa pärimuskultuuri, Kihnu Kultuuriruumi, Saarte pärimuskultuuri, 

Peipsiveere pärimuskultuuri, Virumaa pärimuskultuuri 2020. aastal läbiviidavate tegevuste toetuseks 

avanesid 1. novembril 2019 

Taoltusi saab esitada Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis. Lisainfo 

SIIN  

 

Hasartmängumaksu laekumisest on võimalik taotleda väikeprojektidele toetust 

 

2020. aastal rahastatakse projekte nii sotsiaal- kui ka tervisevaldkonnast. Projektid võivad keskenduda 
abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, võrdse 
kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste 
ennetamisele jne. 
Toetust on võimalik taotleda kindlaks ajavahemikuks ühe või mitme tegevuse elluviimiseks. Kui 
hasartmängumaksu laekumisest rahastatavate väikeprojektide suurim toetuse suurus on muidu 10 000 
eurot, siis seekord on võimalik taotleda maksimaalset toetust 35 000 eurot projekti kohta. 
Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse 
hasartmängumaksu laekumisest. Lisainfo SIIN 

 

Avatud on Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste 
tegutsemisvõimekuse suurendamiseks (tähtaeg 09.12) 
 

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on 

vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 

EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 9.detsember 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. 

Rohkem informatsiooni taotlusvooru kohta leiad SIIT  

 

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2020. aasta taotlusvoor (tähtaeg 
04.02.2020)  
 

Ettevalmistavast voorust saab toetust taotleda tegevusteks, mis viivad kas: 

• ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni või laiema ringi avalikes huvides 

tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm); 

• äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale. 

Projektide abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2020 – 31.juuli 2020. 

Suurim toetussumma on 4 000 eurot ja omapanust pole vaja. Taotlusi ootame 4. veebruariks 2020 kell 

15:00. 

Huvi korral leiad täpsema informatsiooni SIIT 

 

https://www.rahvakultuur.ee/1_novembril_avanevad_uued_taotlus_3655
https://www.sm.ee/et/uudised/hasartmangumaksu-laekumisest-peagi-voimalik-taotleda-vaikeprojektidele-toetust
https://acf.ee/uudised/artikkel/emp-toetuste-aktiivsete-kodanike-fondi-taotlusvoor-vaikeprojektidele-vabauhenduste-tegutsemisvoimekuse-suurendamiseks
https://www.kysk.ee/ahe20


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 

 

http://www.arenduskeskus.ee/
mailto:mty@arenduskeskus.ee
https://www.makis.ee/

