Rahastajate võrgustiku kohtumine
PROTOKOLL nr 4
Koht: Siseministeerium
Aeg: 30.01.2019 kell 13-14.30
Osalejad: Anu Harjo (Eesti Töötukassa), Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Urmo Merila
(Riigi Tugiteenuste Keskus), Nelly Neiman (Justiitsministeerium), Tarmo Kivi
(Rahandusministeerium), Ester Timmas (Sotsiaalministeerium), Merju Künnapuu
(Kultuuriministeerium),
Birgit
Lüüs
(Siseministeerium),
Kalju
Kukk
(Keskkonnaministeerium), Marge Maidla (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Triin Kallas
(Eesti Leader Liit), Koit Kaskel (Keskkonnainvesteeringute Keskus), Nele Nõu
(Rahandusministeerium), Tarmo Treimann (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Eda Silberg
(Integratsiooni Sihtasutus), Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), Agu Laius (Kodanikuühiskonna
Sihtkapital), Mari-Liis Dolenko (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Erle Rikmann
(Välisministeerium), Tom Kagovere (Rahandusministeerium), Alari Rammo (Vabaühenduste
Liit), Kertu Saks (Eesti Kultuurkapital)
Kohtumist juhtis: Kersti Ringmets (Siseministeerium)
Protokollis: Marten Lauri (Siseministeerium)
Päevakava:
Agu Laius „KÜSKi lähenemised vabaühenduste tegevusvõimekuse toetamise ja aruandluse
uuendamisel“
Urmo Merila „Ühtse toetuste rakendussüsteemi loomine“
Kertu Saks „Uued tuuled Kultuurkapitalis“
Töörühmade juhtide valimine

Arutelu päevakord:
1. Ettekanded
Agu Laius tutvustas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) uuendusi
rahastusvõimalustes. KÜSK on hakanud panustama rohkem projektide
ettevalmistamisesse, jagades soovitusi välisekspertide kaasamiseks ning eeltöö
tegemiseks. Samuti on KÜSK panustanud kolm hooaega NULA ehk nupukate
lahenduste inkubaatorile, kus tehakse ühiskondlike algatustega palju eeltööd ning
panustatakse vabaühendustesse riskikapitalina. NULA on koostöökoht ka teistele
ministeeriumitele, sest vabaühendused saavad anda panuse teiste valitsemisalade
probleemide lahendamisse. Samuti tegeleb KÜSK maakondlike arenduskeskuste MTÜ
konsultantide koordineerimisega, kes nõustavad paljude rahastajate projektide
koostamisi.
KÜSKi nõukogu on väljendanud soovi vähendada bürokraatiat eelkõige aruandluse koha
pealt. Palgakulude kontrolli osas on KÜSK nõudmisi alandanud. Teisena küsib KÜSK
toetuse saajatelt järelaruandeid kaks aastat pärast projekti lõppu. Kuludokumente KÜSK
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ei küsi, piirdutakse pangakonto väljavõttega ning liigutakse usalduse poole, pidades
silmas, et avalikku raha kasutatakse otstarbekalt.
Tarmo Treimann kutsus üles 27. märtsil Tallinnasse MTÜ konsultantide kohtumisele
rahastusvõimalusi tutvustama. Info rahastusvõimalustest ja muust anda otse Tarmo
Treimannile tarmo@kysk.ee.
KÜSK pakub kõigile rahastajatele nõu ja tuge, kui keegi on aruandlust lihtsustamas.
KULKA plaanib 2019. aastal vähendada kuludokumentide küsimist ning üle vaadata
järelvalvesüsteeme. Suur hulk loometoetusi ja stipendiume antakse ilma aruanneteta.
KULKA ja KuM koguvad rahastusandmeid väga erinevalt, mis teeb kultuuri ja spordi
rahastamise mõju hindamise praktiliselt võimatuks.
Integratsiooni Sihtasutus on samuti kuludokumentide kogumist vähendanud –
lauskontrolli asemel küsitakse kuludokumente juhuvalimi alusel.
Urmo Merila Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK) andis ülevaate toetuste
konsolideerimisest RTK juurde. Projekti esimene etapp oli RaM-i toetuste viimine
RTK-sse. RTK-s on toetuste arendamine (korraldusasutus, SFOS), maksete osakond ja
toetuste rakendamine. Kavas on SFOSi nö light versioon, mida oleks kergem kohandada
konkreetse rahastaja vajaduste järgi ning mis oleks üles ehitatud taotleja vaatest. Projekti
esimene avalik vaade tuleb 2019. aasta lõpuks, projekt ise on kahe aasta pikkune.
Edasised plaanid on SFOSi lihtsustatud süsteemi rakendada SoM-is hasartmängumaksu
nõukogu rahaga, MAKide starditoetustega jne.
Üks hirm oli valdkondliku ekspertiisi puudumine, aga see on lahenenud, sest EAS pakub
ekspertteadmisi RTK-le, RTK aga ehitusalast nõu EASile.
Kertu Saks Kultuurkapitalist (KULKA) tutvustas KULKA toetusvõimalusi.
Taotlemine toimub läbi eKulka, mida pidevalt täiustatakse, et süsteem avastaks
automaatselt puudusi taotluste esitamisel. Igal valdkonnal on oma rahastuskord, mille on
kokku pannud oma valdkonna eksperdid. Rahastuskorrad on ühtlustatud selles mõttes, et
nad on sarnaselt üles ehitatud ja on kasutatud samu termineid jm. KULKA on väga
auditeeritud asutus ja nendega tegelemine on väga koormav.
Alari Rammo Vabaühenduste Liidust juhtis tähelepanu, et segadust kuludokumentide
kontrollis tekitab Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis kasutatud
sõnaühend „detailne aruandlus“, mida igaüks erinevalt tõlgendab.
KuM-i finantsosakonna juhataja ütles, et kõik KuM-i avatud toetusvõimalused hakkavad
käima taotluste e-keskkonna kaudu, mida soovitakse laiendada teistelegi KuM-i
valitsemisala asutustele. Loodetavasti ka KULKA-le, mis aitaks välja selgitada
toetusvõimaluste ristumiskohad.
Eda INSAst tõi välja, et taotlusvoore hakatakse välja kuulutama ministri käskkirjadega,
mida kultuuriministeerium praktiseerinud on. Seegi korrastab rahastamist.
Alari: kõik otsused, mis haldus teeb, peavad olema vaidlustatavad.
Otsustati:
 Võtta info teadmiseks
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2. Töörühmad (Kersti Ringmets)
Lepiti kokku, et:
 Mõju hindamise töörühm: juhib Marge Maidla, SEV
 Riigi toetusvõimaluste koondamine ühele platvormile, sh aruandlus: juhib
Alari Rammo, Vabaühenduste Liit
 Ühenduste rahastamise juhendmaterjali kaasajastamine: Kersti Ringmets,
SIM
 Vabaühenduste rahastamise korraldamine KOV-ides: juhib Agu Laius,
KÜSK

3. Järgmise koosoleku aeg
Järgmise koosoleku aja lepime jooksvalt kokku
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