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Alates 01.03.2020 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor(tähtaeg 

01. aprill). 
Kinnitatud on uus programmi määrus, mis toob endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi taotleja 

jaoks. Samuti on muutunud taotlusvormid. Täpsemalt saate lugeda SIIT. 

Infopäev toimub 12. märtsil 2020 kell 16.00. 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 

 
Virumaa pärimuskultuuri ja regionaalse kultuuritegevuse toetamine 

2. märtsil avaneb Virumaa pärimuskultuuri toetuseks lisataotlusvoor. Avatuks jääb see 2. aprillini. 

LISAINFO 

Regionaalse kultuuritegevuse II taotlusvoor avaneb 15. aprillil ja jääb avatuks 15. maini. LISAINFO 

 

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru (tähtaeg 16.03) 

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa 

loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse 

ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks 

on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate 

protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Oluline on suunata elanikke keskkonnateadlikke valikuid 

ja otsuseid tegema. LISAINFO 

Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, 

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi 

tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. LISAINFO 

 

Vabaühenduste Liit kutsub kandideerima vabaühenduste tulevikujuhtide 

arenguprogrammi (tähtaeg 09.03) 

Arenguprogrammi on oodatud inimesed, kellel on huvi ja soov võtta tulevikus vastutus ümbritseva 

keskkonna eest ning osaleda vabaühenduse juhina võimekate organisatsioonide ülesehitamisel. 

Eelistatud on kandidaadid, kes ei juhi täna vabaühendust ega ole seda varem teinud. LISAINFO 

https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm
mailto:moonika.aruvainu@virol.ee
https://www.rahvakultuur.ee/2521
https://www.rahvakultuur.ee/Regionaalse_kultuuritegevuse_toeta_3520
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
https://heakodanik.ee/tulevikujuhid/


 

 

KÜSKi rahvusvahelise koostöö toetused on avatud 

Reisitoetuste konkursi raames toetame vabaühenduste esindajate osalemist rahvusvahelisel 

kodanikuühiskonna alasel sündmusel, katusorganisatsiooni korraldatud sündmusel, rahvusvahelise 

koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul ja osalemist koolitusel välismaal. LOE EDASI 

NB! Alates 01.01.2020 kehtivad kõikidele konkurssidele täiendatud tingimused ja kohendatud 

vormid.  

 

Avaldatud on mitmed 2020. aasta Põhjamaade ja Balti riikide koostöötoetuste tähtajad 
2020. aastal jätkuvad mitmed Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogrammid, kust on võimalik 
rahastust taotleda koostööks nii kultuuris, hariduses kui ka vabakonnas. Lisaks avatakse 2020. 
aastal taotlusvoor Balti meedia toetusprogrammile. Jätkuvalt toetatakse eraldi programmidega ka 
kultuuritegijate ja avaliku sektori töötajate mobiilsust Põhja- ja Baltimaades ning puudega või 
krooniliste haigustega inimeste või nende hüvanguks tegutsevaid MTÜ-sid ja sihtasutusi. 
LISAINFO 

 

 

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 Ettevõtlus ja Arenduskeskus 
Fr. R. Kreutzwaldi 5 
Rakvere 
44314 Lääne-Virumaa 
 
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee 

 

https://kysk.ee/rahvusvahelise-koostoo-toetused
https://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud
https://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/9225-avaldatud-on-mitmed-2020-aasta-pohjamaade-ja-balti-riikide-koostoeoetoetuste-taehtajad
http://www.arenduskeskus.ee/
mailto:mty@arenduskeskus.ee
https://www.makis.ee/

