Võimalused tegevuste
rahastamiseks
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16.05.2018 Kõrtsialuse külastuskeskus

On idee, aga kust saada raha?
•
•
•
•
•
•
•

poest, tädid annavad …
pangaautomaadist
pere-sugulased – „ämma kapist“ (säästud)
sõbrad-tuttavad
SMS-laen - kas tasub?
„mitte-päris-legaalsed“ allikad, „kaevandamine“
muid vahendeid kasutades (et vähese rahaga rohkem teha): infopäevadkoolitused jm sündmused, interneti otsingud, raamatud, …
• kirjutan projekti (omafinantseering?)
• … missugused võimalused veel? …

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):
www.pria.ee
* metsandus
* külaelu arendamine
* nõuanne, koolitus, arendamine
* kalandus
* loomakasvatus
* taimekasvatus
* EL toiduprogrammid

LEADER-programm
Info: Maamajanduse Infokeskus - www.maainfo.ee
programmi rakendusüksus PRIA
* Alus: Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020.
* Toetus: Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ja riigieelarve.
* Toetatakse kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö
kaudu.
* Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi (99% maapiirkonnast).
* Strateegia ja rakenduskava, meetmed.
* 2014-2020 – ligi 90 miljonit eurot.

Kohalikud tegevusgrupid
* MTÜ Partnerid (Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valla Kunda ja Viru-Nigula piirkond)
www.mtupartnerid.eu
* MTÜ Virumaa Koostöökogu (Viru-Nigula valla Aseri piirkond, Vinni valla Rägavere
piirkond ja Lüganuse vald) www.viko.ee

MTÜ Partnerid meetmed
• M 1.1 Elukeskkonna investeeringud (piirkonna elukvaliteedi, sh teenuste kättesaadavuse parandamine ja atraktiivsuse suurendamine
läbi uuenduslike lahenduste, (pärand)kultuuri väärtustamine, küla sotsiaalse infrastruktuuri parandamine) 5. okt 2018
• M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine (kogukondade sidususe suurendamine läbi ühistegevuste, (pärand)kultuuri väärtustamine,
piirkonna turundamine)
eelistatud: noored, tervisedendus ning kohaliku ressursi hoidmine ja väärtustamine

• M 2.1 Ettevõtluse investeeringud (kohalikul ressursil põhinevate uudsete toodete ja teenuste väljaarendamine,
alternatiivenergia kasutuselevõtmine, töökeskkonna parandamine ja töökohtade loomine, protsesside efektiivsemaks muutmine jms)

• M 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine (elanike ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtjate
teadmiste ja oskuste edendamine, toodete ja teenuste otseturundamine)

• M 3 Koostöö arendamine (tegevusgruppide koostööprojektid)

MTÜ Virumaa Koostöökogu meetmed
• Mikroettevõtluse arendamine
• Turismiteenuste ja –toodete arendamine (koostöövõrgustik SüdameTee)
• Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
• Piirkonna kompetentside tõstmine
• Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing
* Alus: Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–
2020 meede Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia
rakendamine.
* Kalanduspiirkonna strateegia 2015-2020.
·
I tegevussuund - kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine;
·
II tegevussuund - majandustegevuse mitmekesistamine;
·
III tegevussuund - kalasadamate uuendamine;
·
IV tegevussuund - koelmualade loomine ja taastamine;
·
V tegevussuund - sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
edendamine.
http://www.vrky.ee/

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) www.kysk.ee
* nupukate lahenduste inkubaator (NULA) – mõjusad ja uuenduslikud ideed teravate ühiskondlike
probleemide lahendamiseks
* vabaühenduste ühisrahastusplatvorm https://ngo.hooandja.ee/
* Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt
* reisitoetused (rahvusvaheline huvikaitse ja teadmussiire)
* välisprojektide omafinantseeringu toetamine
* EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss kuni 30.12.2020
* majandusliku elujõulisuse arenguhüpe (tähtaeg: 05.06.2018; alus: arenguvajaduste analüüs)
mtü-de arengueksperdid ja konsultandid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) www.eas.ee
(ligi 80 programmi)

* regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (voor 1xA, maakondlik
jaotus)

* rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus (voor 1xA)
* väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus
* turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus
* turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm
* ettevõtjate võrkudega liitumise programm
* ettevõtte arenguprogramm
* hajaasustuse programm (KOV)
*…
https://www.eas.ee/infokeskus/#articleblock-Kuidasesitadataotlust

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
www.kik.ee
(EL programmide rakendusüksus, 25 toetatavat tegevust)

Programmid: ettevõtete ressursitõhusus, efektiivne
soojusenergia tootmine, jäätmekäitlus, veemajandus,
keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus,
atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu,
keskkonnateadlikkus, sh maakondlikud ja haridusasutuste
projektid, …
* Eraisikutele vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine (UUS)

Kultuurkapital (KULKA) www.kulka.ee
* sihtkapitalid (8: audiovisuaalne kunst, helikunst, kehakultuur
ja sport, kirjandus, kujutav ja rakenduskunst, näitekunst,
rahvakultuur ja arhitektuur)

* stipendiumid – programmid ja eristipendiumid
* maakondlik tasand – toetused kohalike ekspertgruppide
kaudu neli korda aastas (20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu
www.norden.ee

* Avaliku halduse mobiilsusprogramm
* Kultuuri mobiilsusprogramm
* Eesti, Läti ja Leedu meediasisu kvaliteedi parandamine ning vähemuskeelse
meedia tootmise toetamine
* Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele
* Põhjamaade kultuurifond
* Kultuuri- ja kunstiprogramm
* Lapsed ja noored NORDBUK
* Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühendused
* Läänemeremaade mittetulundusühendused
* Haridus NORDPLUS (viis allprogrammi)
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur Archimedes
http://haridus.archimedes.ee/valdkond/programmid

•
•
•
•
•

Kohanemisprogrammi koolitused
Hõimurahvaste programm
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)
EMP/Norra stipendiumiprogramm
ERASMUS +

•
•
•
•
•

Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
Noore õpetlase stipendium
Rahvuskaaslaste programm (stipendiumid)
Kristjan Jaagu stipendiumid
…

(EL haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2014–2020)

Integratsiooni Sihtasutus (MEIS)
www.meis.ee

Alus: valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020“
Eesmärk: suurendada ühiskonna sidusust ja kaasata eri
keele- ja kultuuritaustaga inimesi Eesti ühiskonnaellu.

Erinevad projektikonkursid ja hanked mingi eesmärgipärase
tegevuse korraldamiseks läbi aasta.
Suunatud peamiselt eesti keelest erineva emakeelega laste ja
noorte oskustele eestikeelses keskkonnas toimetulekuks.

Hasartmängumaksu Nõukogu http://www.hmn.ee/
• sport, kultuur; pere, tervis, hoolekanne; haridus, teadus, noored
• toetust taotlev spordiorganisatsioon peab olema kantud Eesti
Spordiregistrisse ja esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud
tingimustel ja korras (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 65,
26.05.2011)
• väikeprojektid (kuni 6000 EUR) igakuiselt kuu viimaseks tööpäevaks,
vähemalt kaks kuud enne projekti algust
• suurprojektid (üle 6000 EUR) üks kord aastas 15. novembriks
• omafinantseering 20%

AS Swedbank www.swedbank.ee
toetab järgmisi keskkondi:

e-külalistunnid – õpilastega oma elukogemuste jagamine:
https://tagasikooli.ee/
Vaata Maailma SA: http://www.vaatamaailma.ee/ , annetuste kogumine,
toetused: Noored Kooli http://www.nooredkooli.ee/ , Terviserajad
https://terviserajad.ee/ , ettevõtlikkuse edendamine: Bright Minds
(koolinoorte äriideede konkurss) https://www.ttu.ee/projektid/brightminds-2/programmist-3/ , Prototron (auhinnaraha prototüübi loomiseks)
http://prototron.ee/ , Fundwise (ettevõtjate ja investorite
ühisrahastusplatvorm https://fundwise.me/et

Päästeamet

Projektikonkurss „Õnnetuste ennetamine“
(aasta lõpus; omafinantseerimine 10%)








riikide saatkonnad
ministeeriumid (vt veebilehekülgedelt) ja ametid (Riigi Infosüsteemi Amet -RIA)
Vabaühenduste Liit Hea Kodanik (https://heakodanik.ee/ ; kasulik info)
SA Innove (www.innove.ee ) Rajaleidja, EL toetuste rakendusüksus
SA Andras (https://www.andras.ee/ ) Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
HITSA Innovatsioonikeskus (https://www.innovatsioonikeskus.ee/ )



Tervise Arengu Instituut (www.tai.ee )



MTÜ AIDS-i Tugikeskus (http://www.tugikeskus.ee/ )



Rahvakultuuri Keskus (www.rahvakultuur.ee )



SA Eesti Rahvakultuuri Fond (http://www.erkf.ee/ ) üle 100 fondi, peamiselt stipendiumid




SA KredEx (http://www.kredex.ee/toetus/ )
SA Lääne-Viru Arenduskeskus (www.arenduskeskus.ee ; kasulik info ja koolitused)




Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) http://www.virol.ee/
Viru-Nigula vald https://viru-nigula.ee/
* hajaasustuse programm https://viru-nigula.ee/et/uudised-ja-teated//asset_publisher/CuPohIn7JKIW/content/id/19441949?redirect=https%3A%2F%2Fvirunigula.ee
* toetused mtü-dele (tegevustoetus, toetus ürituse korraldamiseks ja projektipõhine toetus)
15. oktoobriks taotlused, millele jagatakse raha 2019. a uue korra järgi.

Kohaliku omaalgatuse programm
• Taotlused VIROL -ile
• eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine
• Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta,
omafinantseering 10%
• Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna
identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste
ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks
ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja
arendamiseks.
• Tähtajad: 2. mai ja 1. okt 2018.
• https://www.riigiteataja.ee/akt/113032018001

• Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse.
• Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega
panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus
kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor
• Taotlused VIROL-ile (kuni 3500 EUR)
• Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse
taotlusi, mis:
* edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
* suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste
vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
* aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kohaliku kogukonna edendamise toetamine
•

•

MTÜ Aseri Tuul
http://viru-nigula.ee/mtu-aseri-tuul
MTÜ Viru-Nigula valla Toetusgrupp
http://viru-nigula.ee/mtu-viru-nigula-valla-toetusgrupp

Septembri alguseks 2018 koondatakse Riigi Tugiteenuste Keskusesse ühtseks rakendusteenuseks
Rahandusministeeriumi valitsemisala meetmete rakendamine EASist, RaM enda rakendusüksuse
funktsioonid koos rakendatavate meetmetega ning siseriiklike kui ka piiriüleste meetmete makseja korraldusasutuse funktsioonid.

Euroopa Liidu struktuuritoetused:
http://www.struktuurifondid.ee/et
Veel kasulikku infot:
https://www.makis.ee/ – teejuht vabaühendustele
www.maailmamuutjad.ee – sotsiaalsete ettevõtete võrgustik
https://oef.org.ee/et/ - Avatud Eesti Fond (avatud ühiskonna arendaja)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzmxIltKgRkVnxzW1HgWPHs2f9FHlbN4
Vabaühenduste Liit korraldas 2017/2018 erinevatel teemadel 15 koolitust, mille
videod on Youtube`ist kättesaadavad.

Kui Sa tahad minna kiiresti, mine üksi,
kui soovid minna kaugele, siis mingem koos!
Lennukaid ideid ja edukaid projekte!
Raha ei ole ilmast kadunud,
seda tuleb vaid osata otsida!

