KINNITATUD
kantsleri 28.03.2020 käskkirjaga nr 1-5/44
„Ettepanek tegevustoetuse taotluse esitamiseks“
LISA
Taotluse esitamise ja tegevustoetuse andmise tingimused
1. Sissejuhatus
1.1. Siseministeerium kuulutab välja suunatud pakkumise ja teeb ettepaneku
mittetulundusühingule Eesti Külaliikumine Kodukant tegevustoetuse taotluse esitamiseks
aastaks 2020.
1.2. Suunatud pakkumine esitatakse mittetulundusühingule Eesti Külaliikumine Kodukant, kes
on ainus avalikes huvides tegutsevate ning Eesti maapiirkondade tasakaalustatud arengu ja
külaelu väärtustamisega tegelevate vabaühenduste katusorganisatsioon, kelle eesmärk on
kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades.
1.3. Tegevustoetuse andmisega toetab Siseministeerium mittetulundusühingu Eesti
Külaliikumine Kodukant tegevust ja arengut, eesmärgiga tõsta selle võimekust, et
saavutada koostöös „Kodanikuühiskonna arengukavas 2015-2020“ ning koostatavas
„Kodanikuühiskonna programmis 2021–2020“ püstitatud eesmärke.
1.4. Tegevustoetuse raames mittetulundusühing Eesti Külaliikumine Kodukant:
1.4.1. käivitab ja rakendab kogukonnakeskse lähenemise mudelit koostöös kohalike
omavalitsuste ja riigiasutustega (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet jt) üle Eesti
ning käivitab kohaliku tasandi heaolunõukogud vähemalt viie kohaliku omavalitsuse
territooriumil;
1.4.2. esindab kodanikuühendusi kodanikuühiskonna arengut ja kodanikuühenduste
tegutsemiskeskkonda mõjutavates aruteludes ja konsultatsioonides;
1.4.3. aitab kaasa Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni koostööpõhimõtete
edendamisele ja järgimisele ning „Kodanikuühiskonna arengukavast 2015-2020“ ja
„Kodanikuühiskonna programmist 2021–2024“ tulenevate ülesannete täitmisele;
1.4.4. pakub sisendit poliitika kujundamisel ja panustab poliitika elluviimisesse;
1.4.5. teeb koostööd Siseministeeriumi ja teiste avaliku sektori institutsioonidega,
Sihtasutusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja maakondlike arenduskeskuste
võrgustikuga.
1.5. Toetus on ette nähtud partneri tegevuse toetamiseks kodanikuühiskonna valdkonnas
(edaspidi tegevustoetus). Tegevustoetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab
kodanikuühenduse tegevust ja arengut, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.
1.6. Tegevustoetuse maht on 10 000 eurot, mis fikseeritakse riigieelarvelise toetuse kasutamise
lepingus.
2. Terminid
2.1. Avalikes huvides tegutsev kodanikuühendus (edaspidi kodanikuühendus) on füüsiliste
või juriidiliste isikute poolt kasumitaotluseta asutatud organisatsioon või selliste
organisatsioonide liit, mis tegutseb ühishüvede nimel, mida ei kasutata eratarbimiseks ja
mis on kõigile kättesaadavad, nagu loodus, turvalisus, kultuur jne või tegutseb kitsamalt
piiritletud grupi heaks, kui see on ebasoodsas olukorras võrreldes muu ühiskonnaga.
Kodanikuühenduse tegevuse tulemus peab olema laialdaselt kättesaadav.
2.2. Katusorganisatsioon on juriidilistest isikutest koosneva liikmeskonnaga ja nende ühiseid
üldhuvisid edendav kodanikuühendus.
3. Taotluse esitamise tingimused
3.1. Sihtasutus Eesti Külaliikumine Kodukant peab taotlejana vastama järgmistele nõuetele:
3.1.1. põhikirjaline tegevus toetab kodanikuühiskonna ja kogukondliku tegevuse arengut;

3.1.2. katusorganisatsioon, kel on liikmete aktiivse kaasamise kompetents ja kogemus;
3.1.3. taotleja tegevus on avalik. Taotlejal on tema tegevust tutvustav veebileht, kus on
avaldatud juhtorgani koosseis, taotleja põhikiri ning vähemalt viimase majandusaasta
aruanne;
3.1.4. taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg
on ajatatud;
3.1.5. taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
3.1.6. taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase,
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
3.1.7. kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvest, Euroopa Liidu või muudest
vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt
ja nõutud summas.
3.2. Taotluses peab olema toodud alljärgnev teave:
3.2.1. taotleja eesmärgid ja tegevuskava perioodiks 01.01.2020–31.12.2020 koos
oodatavate tulemuste ning eelarvega kululiikide lõikes. Kulud peavad olema
põhjendatud, mõistlikud ja tegevuste elluviimiseks ning tulemuste saavutamiseks
vajalikud.
4. Taotluse esitamine ja esitamise tähtaeg
4.1. Taotluse esitamise tähtaeg on 9. aprill 2020. a kell 09.00.
4.1.1 Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile info@siseministeerium.ee.
4.2. Lisainformatsiooni taotluse esitamise kohta saab küsida e-posti või telefoni teel.
Kontaktisik: Marten Lauri, e-post: marten.lauri@siseministeerium.ee, tel 612 5203.
5. Taotluse hindamine
5.1. Taotluse vormilisel hindamisel kontrollib punktis 4 nimetatud kontaktisik, kas:
5.1.1. taotleja vastab punktis 3.1 toodud nõuetele;
5.1.2. taotlus sisaldab punktis 3.2 esitatud teavet;
5.1.3. taotlus on esitatud tähtaegselt;
5.1.4. taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.
5.2. Kui taotleja ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, esitatakse taotlus sisuliseks
hindamiseks hindamiskomisjonile.
5.3. Hindamiskomisjon lähtub hindamisel järgmistest hindamiskriteeriumitest:
5.3.1. taotleja eesmärkide asjakohasus ja põhjendatus vastavalt punktile 3.2.1;
5.3.2. perioodiks 01.01.-31.12.2020. a koostatud tegevuskava elluviimise reaalsus, mõju ja
eelarve kvaliteet ning põhjendatus vastavalt punktile 3.2.1.
5.4. Taotluse rahuldamise otsustab kantsler 10 tööpäeva jooksul alates hindamiskomisjonilt
ettepaneku saamisest.
5.5. Siseministeerium kontaktisik informeerib mittetulundusühingut Eesti Külaliikumine
Kodukant taotluse rahuldamisest, osalisest rahuldamisest või mitterahuldamisest 5
tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
6. Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine
6.1. Siseministeerium sõlmib tegevustoetuse saajaga riigieelarvelise toetuse kasutamise
lepingu (edaspidi leping).
6.2. Toetus makstakse toetuse saajale välja vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
6.3. Leping sõlmitakse eelarveaasta riigieelarve seaduse alusel.
6.4. Siseministeerium hindab lepingu täitmist. Kui lepingulisi kohustusi ei ole täidetud, võib
Siseministeerium toetuse saajaga sõlmitud lepingu ennetähtaegselt ülesse öelda.

