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1. Variraporti „Vabaühenduste riigieelarvest rahastamise juhendi järgimisest 20132015“
Maris Jõgeva ja Siim Tuisk tutvustasid rahastamise variraportit
Võrgustiku ettepanekud EMSLile:
 Raportis tuleb võimalusel eristada projekti- ja tegevustoetused ning
vastavalt lk 25-26 tabelit.

täiendada

Arutati:
 Rahastajate kitsaskohaks on tulemuslikkuse hindamine. Kuna tulemuslikkuse
hindamine eeldab ressursse, on oluline
välja töötada metoodika toetuse
tulemuslikkuse hindamiseks ehk koondanalüüside tegemiseks.
 Toetust saanud vabaühenduse tegevus peab olema legitiimne, vastutav ja avalik. Kas
vabaühendusel on õigus eeldada, et rahastaja ei avalikusta aruandlust täies mahus?
 Oluline on kokku leppida, millised toetuse saaja andmed avalikustada. Minimaalselt
tuleb avalikustada toetuse saaja nimi, toetuse summa ja projekti tulemused. Oluline
on projekti tulemus ja mõju, mitte kellegi palganumber.
 Kas on avalikustamise nõudeid, millele vabaühendus peab toetust taotledes vastama?
Kas iga rahastaja seab nõuded, kuidas toetuse saaja informeerib avalikkust saadud
toetusest?

Edasised ülesanded rahastajate võrgustikule
 Ühtlustada nõudeid ja andmete avalikustamist (leppida kokku, millised andmed
peavad olema avalikud).
 Haldusmenetluse seaduse kohaselt tuleb motiveerida negatiivsete otsuste kõrval ka
positiivseid rahastuotsuseid. Hindaja annab piisava sisendi otsuse tegijale otsuse
motiveerimiseks. Leppida kokku motiveerimise ulatuses.
 Leppida kokku milline info tuleb avaliku teabe seaduse alusel väljastada?
 Leppida kokku, kas piisab kui hindajate nimed on avalikud?
 Kuidas on reguleeritud eraõiguslike juriidilistele isikutele vaiete esitamine, kellele ei
kohaldu haldusmenetluse seadus?
 Analüüsida riigieelarveliste toetuste eraldamise õiguslikku alust. Kas siseriiklikele
toetustele on
vaja analoogset seadust
kui
struktuuritoetuste seadus
struktuurivahenditele?
 Pakkuda
lahendus,
kuidas
erinevate
haldusalade
rahastajad
saaksid
topeltfinantseerimisi kontrollida?
Järgmiste koosolekute teemadeks jäävad nn katuserahad ning hasartmängumaksu nõukogu.
2. Rahastajate võrgustiku tegevuskavas kokkuleppimine
Edaspidised ülesanded:
 e-taotlus- ja menetluskeskkondades kokkuleppimine / ühtlustamine
 strateegilise partnerluse arendamine
 andmete avalikustamine
Anneli Kimmel tõi ühtset seisukohta vajavate teemadena välja õiguslikud küsimused, sh
millise seaduse aluse toetusi eraldatakse (haldusmenetluse seadus, riigieelarve seadus jne),
riigiabi vs vähese tähtsusega abi, erinevad lepingu liigid.
Ka teistel rahastajatel on mitmeid õiguslikke- ja finantsküsimusi (õiguslik alus,
motiveerimine, vaiete esitamine jne).

otsuste

Otsustati: Ursula teeb google.docsi, kuhu kõik saavad lisada õiguslikke teemasid, mis
vajavad ühtset vastust.
3. Norra/EMP kodanikuühiskonna programmi planeerimisest
Siseministeerium teeb ettepaneku, et uue perioodi NGO fondi põhifookus oleks
vabaühenduste majandusliku jätkusuutlikkuse ja poliitikate kujundamises osalemise
võimekuse tõstmisel.
Rahastajate võrgustike järgmine koosolek toimub 14.06 kell 13-15. Teemaks on
õiguslikud küsimused. Osalema on oodatud ministeeriumite juristid.

