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1.
RAHASTAMINE PROGRAMMIDE
JA FONDIDE KAUDU

Tegevuste rahastamine fondide1 kaudu on Eesti spordiorganisatsioonidele tuttav juba alates Eesti spordiliikumise klubilisel alusel
taastamisest 1990. aastate esimesel poolel. Esimene fond, millest
spordiorganisatsioonid said taasiseseisvumise järel raha taotleda, on
1994.a. juunis taastatud Eesti Kultuurkapital. Kuigi aastate möödudes on fonde ja võimalusi lisandunud, on Kultuurkapital senini
Eestis ainus suuremahuline fond, milles sport on käsitletud iseseisva
väärtusena.
Enne fondide tutvustamist mõned olulisemad märksõnad, mida enne
nende rakendamise kavandamist silmas pidada.

1.

OMA TEGEMISTE MÕTESTAMINE
AVARAMAS MÕÕTKAVAS

Valdavalt käsitlevad fondid sporti tegevusena, mille abil põhieesmärk
saavutatakse, või lisaväärtuse loojana sotsiaal-, haridus-, kultuuri, regionaalpoliitika või muus valdkonnas. Sellest tulenevalt peab fondide
edukaks rakendamiseks läbi mõtlema oma tegevused ja eesmärgid
avaramas ühiskondlikus kontekstis. Näiteks: noorte spordilaagris ei
tegeleta kogu aeg ainult spordiga ja enamasti on ka treeningutest
vabale ajale üritusi planeeritud. Vabaaja tegevuste ühendamine
mõne programmi eesmärgiga annab võimaluse kavandada see
projektina ja taotleda rahastamist.
1

Tekstis on kasutatud parema loetavuse huvides programmide ja fondide kohta üht terminit
– fondid
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2.

PROJEKTIPÕHISUS

Fondide kaudu rahastamine toimub reeglina projektipõhiselt. See
tähendab, et nende kaudu on võimalik taotleda rahastamist teatavat
kindlat tüüpi tegevustele. Projekti deﬁneerib “Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat “
(Tallinn 2001, raamat tervikuna http://www.siseministeerium.
ee/?id=300) alljärgnevalt:

 www.siseministeerium.ee

Projekt on tegevuste kogum, mida seob teatud ajaperiood ja mida
viiakse ellu ainulaadse tulemuse saavutamiseks, milleks on tavaliselt
püsiv kvalitatiivne muutus, uus teenus või toode. Projekti iseloomustavad kolm piiravat tegurit: aeg, ressurss ja tulemus.
Kasutusel on ka veidi avaramat tõlgendust võimaldav deﬁnitsiooni:
”Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis
piiritletud tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust
taotletakse.”
Ühes on deﬁnitsioonid ühel meelel. Projekt ei ole püsivate tegevuste
rahastamise vahend. Samas võivad õnnestunud projektid püsitegevusi toetada ja neile hoogu juurde anda.

3.

PLANEERIMINE

Fondide kasutamine on kasulik vähemalt aasta lõikes ette planeerida.
Ülesanne on keeruline, kuna konkursse kuulutatakse tihti välja
jooksvalt ning aasta sees ilmub uusi fonde ja mõned muudavad
oma plaane. Samas on paljude fondide töö pikemalt ette planeeritud
– näiteks Kultuurkapitali tähtajad on planeeritud kuupäeva täpsusega. Projektide kavandamine on enamasti aega ja vaeva nõudev töö
ning tulemus saab parem, kui selleks on aega varutud.
Järgnevalt lühiülevaade fondidest ja programmidest, mida spordiorganisatsioonid saavad kasutada oma töös või mis oluliselt mõjutavad
sportimiskeskkonna arengut Eestis. Teave projektikonkurssidest,
nende toimumisajast ja taotlustingimustest on ajas muutuv. Seepärast on möödapääsmatu fondi või programmi vastu suurema huvi
tekkimisel tutvuda nende koduleheküljega.
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2.
EESTI RIIGI PROGRAMMID

2.1

EESTI KULTUURKAPITAL

Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille tegevuse
eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning
kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.
Eesti Kultuurkapitali on asutatud 1925 aastal. Nõukogude perioodil
Kultuurkapitali tegevus lakkas ja see taastati taasiseseisvumise
järgselt Kultuurkapitali seaduse vastuvõtmisega 01. juulil 1994.
Eesti Kultuurkapitali struktuuri kuulub kaheksa sihtkapitali nende hulgas kehakultuuri ja spordi sihtkapital. Lisaks kuuluvad Kultuurkapitali
struktuuri maakondlikud ekspertgrupid.

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Sihtkapital toetab:


spordiorganisatsioonide esitatud teenekaid kehakultuuri- ja
sporditegelasi



üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste
korraldamist Eestis



Eesti sportlaste (eelkõige kuni 23-aastaste) treeningettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist alaliitude
aastaprojektide raames



spordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide väljaandmist



spordialaseid koolitusüritusi



rahvusvahelistel spordialastel koolitustel osalemist



spordialaste rakendusuuringute läbiviimist
SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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Eelistuse saavad projektid, mis on esitatud alaliidu või spordiliidu
koostatud pingereas.
Sihtkapital ei toeta:


spordirajatiste ehitus-, remondi- ja halduskulude katmist



spordiorganisatsioonide halduskulude katmist



kontoritehnika ja -tarvete ostmist



spordivarustuse ostmist



Eesti meistrivõistluste korraldamist ja nendel osalemist



harrastusspordivõistlustel osalemist



Eesti-sisestel võistlustel osalemist



tähtpäevade, pidustuste, autasustamiste jms korraldamist



alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist



alaliitude aastaraamatute/kalendrite väljaandmist

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitalil on kaks eristipendiumi:
Stipendium “Noor ja andekas”. Stipendium määratakse ühekordselt
ja selle suurus on 10 000 krooni
Toetus spordiveteranile. Stipendium saab taotleda ühele isikule kord
nelja kvartali jooksul ja selle suurus on 6000 krooni.
Kultuurkapital võtab taotlusi vastu kvartaalselt. Esitamise tähtajad on
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november

Maakondlikud ekspertgrupid.
Maakondlik ekspertgrupp on Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt
igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle
ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma
algatusel. Maakondlikud ekspertgrupid kinnitavad oma prioriteedid
ise. Enamuses ekspertgruppide prioriteetides on sport sõnaselgelt ka
mainitud. Siiski on enne projekti koostamist soovitav täpselt järele
vaadata milliseid sporditegevusi konkreetse ekspertgrupi prioriteetides mainitakse.

 www.kulka.ee

Spordiorganisatsiooni võimalused: sport on Kultuurkapitalis
iseseisva väärtusena otseselt abikõlbulik. Projekti teemad on määratud vastavalt kehakultuuri ja spordi sihtkapitali ja maakondlike
ekspertgruppide prioriteetidega..

Kultuurkapitali koduleht http://www.kulka.ee
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2.2

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU

Hasartmängumaksu nõukogu on moodustatud Riigikogu poolt.
Nõukogu tööd reguleerib hasartmängumaksu seadus, hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord ja Hasartmängumaksu nõukogu kodukord.
Nõukogu koosneb 9 liikmest: Riigikogu fraktsioonide esindajad,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning
Sotsiaalministeeriumi esindaja. Lisaks osaleb nõukogu koosolekutel
hääleõiguseta Rahandusministeeriumi esindaja.
Nõukogule eraldatud summast jagatakse 32 protsenti teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks, 22 protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetuseks, 10 protsenti teiste spordiprojektide
toetamiseks, 32 protsenti pere-, meditsiini-, hoolekandeprojektide
ja vanurite ning puuetega inimeste projektide toetamiseks ning 4
protsenti kultuuriprojektide toetamiseks.
Taotlused esitatakse vastava valdkonna ministeeriumidele. Spordiprojektide taotlused tuleb seega esitada Kultuuriministeeriumile.
Ühte ja sama taotlust võib esitada kaks korda, kui esimesel korral
ei ole nõukogu poolt juba tehtud toetuse eraldamise osas kasvõi
osaliselt positiivset otsust.
Taotlused jagunevad kolme gruppi:
1)

väikesemahulised – taotletav summa kuni 75 000 krooni.
Vaadatakse läbi igakuiselt. Taotluse esitamise tähtaeg: iga
kuu viimane kuupäev.

2)

keskmisemahulised – taotletav summa 75 000 – 250 000
krooni.
Vaadatakse läbi kaks korda aastas- jaanuaris ja juunis. Taotluse esitamise tähtaeg: vastavalt detsembri või mai viimane
kuupäev.

3)

suuremahulised – taotletav summa üle 250 000 krooni.
Vaadatakse läbi kord aastas jaanuaris. Taotluse esitamise
tähtaeg: detsembri viimane kuupäev.

Näiteks, kui keskmise mahuga taotlus (75 000 – 250 000
krooni), mis vaadatakse üldjuhul läbi jaanuaris või juunis,
esitatakse septembrikuus, siis vaadatakse see läbi novembrikuus ning otsustatakse, kas toetada projekti väikesemahuliste projektide määras ehk maksimaalselt 75 000 krooniga
ning taotlus uuesti läbivaatamisele ei kuulu või otsustatakse
viia see üle jaanuarikuu või juunikuu koosolekule, kus eraldatakse toetusi keskmise mahuga projektidele.
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Kaas- ja/või omaﬁnantseering on kohustuslik ning see peab olema
suure- ja keskmisemahuliste projektide puhul 20% ning väikesemahuliste projektide puhul 10%.
Hasartmängumaksu nõukogul on väljakujunenud järgnevad põhimõtted ja soovitused korduma kippuvate vigade vältimiseks.
1.

Üldjuhul ei toetata:
-

investeeringuid ega soetusi;

-

koosoleku päevaks toimunud projekte;

-

riigiasutuste, äriühingute ja eraisikute taotlusi.

2.

Halduskulude osa võib taotletavast summast olla maksimaalselt 25 %.

3.

Taotlejaks võib olla kolmanda sektori ühing, seltsing, omavalitsus või omavalitsuse asutus.

4.

Projekt peab olema vormistatud korrektselt vastaval nõuetele.

5.

Taotleja ja arvelduskonto omanik peavad olema üks ja sama
isik, vastasel korral ei ole võimalik toetuse ülekannet teha.

6.

Taotluse valdkonna valib taotleja ise. Ei ole õiget ega vale
valikut.

7.

Aruanded tuleb saata selle ministeeriumi aadressile, kellega
sõlmiti toetuse saamiseks leping.

8.

Koosoleku otsused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.
Nädal peale koosoleku toimumist lisatakse tulemused taotluste ja vastuste andmebaasi, mis asub nõukogu kodulehel
http://hmn.riik.ee/?id=546 . Telefoni teel ega e-posti vahendusel tulemuste kohta informatsiooni ei väljastata.

 http://hmn.riik.ee

Spordiorganisatsiooni võimalused: sport on iseseisva väärtusena
otseselt abikõlbulik. Projekte on võimalik esitada kõigi tegevuste osas
mis ei ole otseselt välistatud.

Hasartmängumaksu nõukogu koduleht http://hmn.riik.ee
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2.3

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL
(KÜSK)

KÜSK on noorimaid Eesti fonde. Asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 20.12.2007.a. ja fondi nõukogu esimene koosolek toimus 3.
märtsil 2008.a.

 www.kysk.ee

KÜSK-i missiooniks on
Aidata organisatsioonide, uuenduslike ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna
kujundamisele.
KÜSK viib ellu kolme programmi:
1.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse
programm.

2.

Uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm.

3.

Kodanikuühiskonna arengu ja eestkoste tugiprogramm.

Programmide raames toimuvad perioodiliselt erineva suunitlusega
projektikonkursid.
Spordiorganisatsiooni võimalused: spordiorganisatsiooni kui
mittetulundusühingu arendamine. Kaasamise ja eestkoste võimekuse
arendamine.

KÜSK kodulehekülg http://www.kysk.ee

Programmist on toetust saanud 2009.a. Eesti Olümpiakomitee
projekt “Spordiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamise
strateegia väljatöötamine keskpikas ja pikas perspektiivis”

SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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2.4

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE
SIHTASUTUSE (EAS) HALLATAVAD
EESTI RIIGI PROGRAMMID

2.4.1

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Programmi eesmärk on toetada hoolekande, õppimise, sportimise
ja vaba aja veetmise tingimuste parandamist laste, noorte, perede,
vanurite ja puuetega inimeste jaoks.

 www.eas.ee

Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Regionaalinvesteeringute
toetamine hasartmängumaksu vahenditest algas 1998. aasta mais,
käesolevaks ajaks (mai 2009) on toetatud rohkem kui 1500 projekti
ligi 346 miljoni krooniga.
Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused,
kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused. Taotlused esitatakse investeeringu objekti asukohajärgsesse
maavalitsusse.
Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja
rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.
Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 500 000 krooni. Taotleja
omaﬁnantseerimise ja/või projekti partnerite kaasﬁnantseerimise summa
peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti üldmaksumusest.
Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas.
Spordiorganisatsiooni võimalused: väikesemahuliste spordiobjektide rajamine ja spordiobjektide renoveerimine.
Kodulehekülg http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=504

Toetatud spordiobjekte: Viljandi jääväljak, Haanja spordikompleksi
määrderuum – võimla, Põlva Lootospark staadioni, teenindus ja
olmehoonega.

2.4.2

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm

Programmi eesmärgiks on muuta Eesti eri piirkonnad atraktiivsemaks
ettevõtjate, investorite, kvaliﬁtseeritud tööjõu ja külastajate jaoks,
kõrvaldades arengupotentsiaali kasutamist takistavad tegurid ja
arendades välja piirkonnale omased konkurentsieelised.
Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused; sihtasutused ja
mittetulundusühingud, juhul kui projektis kavandatud tegevused
kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka,
muuseumiseaduse § 8 lg 2 ja 5 mõistes maakonnamuuseumid; Riiklik
Looduskaitsekeskus.
SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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Toetust antakse:


külastus- ja puhkeotstarbeliste väikeobjektide väljaarendamiseks (supelrannad, matka- ja õpperajad, laagripaigad,
loodus- ja kultuurimälestised, ajaloolised kujunduselemendid, vaateplatvormid);



puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamiseks (juurdepääsuteed, parkimiskohad, sanitaar- ja
jäätmehooldustingimused, infotahvlid ja -viidad);



piirkonnaspetsiiﬁliste või Eestis ainulaadsete regulaarürituste käivitamiseks ja edasiarendamiseks, ka traditsioone
loovate ürituste algatamiseks;



avalikeks tegevusteks kohaliku ettevõtluskeskkonna elavdamisel (töötubade loomine ja sisustamine, traditsioonilise
kohaliku oskusteabe edasiandmine).

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 100 000 (osade tegevuste puhul 50 000), maksimaalne 1 000 000 krooni. Toetus võib
katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

 www.eas.ee

Taotlusi võetaks vastu jooksvalt
Spordiorganisatsiooni võimalused: loetletud toetatavad tegevused, kui spordiobjekt on ühtlasi oluline kohalik turismiobjekt.
Kodulehekülg http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=544

Valik teostatud spordiga seotud projekte: Haanja-Kurgjärve
kergliiklustee valgustamine; Holstre-Polli Tervisekeskuse arendamine;
Ebavere regionaalse tervisespordikeskuse olmehoone ehitamine,
Kubija rekreatsiooni- ja tervisespordikeskuse väljaarendamine, Tamsalu spordikompleksi parkla ehitus

2.4.3

Piirkondliku arengu kavandamise programm

Piirkondliku arengu kavandamise programmi eesmärk on toetada külastus- ja ettevõtluskeskkonna investeeringuprojektide
ettevalmistamist.
Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, sihtasutused ja
mittetulundusühingud, juhul kui projektis kavandatud tegevused
kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka;
muuseumiseaduse § 8 lg 2 ja 5 mõistes maakonnamuuseumid; Riiklik
Looduskaitsekeskus.
Toetatakse järgmisi tegevusi:


strateegiate koostamine piirkonnaspetsiiﬁliste ressursside hindamiseks, määratlemiseks ja efektiivseks
kasutuselevõtuks;
SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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arenduskomplekside määratlemine ja väljaarendamise
kavandamine konkreetsete investeeringuprojektide ettevalmistamiseks, sh.:
-

perspektiivse väljaarendamise kavad;

-

sotsiaal-majandusliku tasuvuse hindamine;

-

kompleksi kasutuselevõtu teostatavuse analüüsid;

-

investeerimis- ja tegevuskavad;

-

turundusstrateegiad;

-

keskkonnamõjude analüüsid.

 www.eas.ee

Toetuse minimaalne suurus on 50 000 ja maksimaalne 500 000
krooni projekti kohta
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Spordiorganisatsiooni võimalused: loetletud toetatavad
tegevused, kui kavandatav spordiobjekt on ühtlasi oluline kohalik
turismiobjekt.
Kodulehekülg http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=657&Itemid=641

Valik teostatud spordiga seotud projekte: jalgrattamarsruutide
väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvis ja lähiümbruses, Kalevi
keskstaadioni baasil multifunktsionaalse keskuse loomine, Kalevi
jahtklubi sadama renoveerimine ja laiendamine I etapp – vajalikud
uuringud ja strateegiad, ettevalmistustööd Tabasalu Kalevi ringraja
väljaarendamiseks,.

2.4.4

Kohaliku omaalgatuse programm

Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.
Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes
sihtpiirkonnas:
1)

maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad)

2)

linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad).
Andmed rahvastikuregistri 01.01.2009 seisuga.

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a
linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole
asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja
kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.

SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000
krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50
000 krooni. Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne
omaﬁnantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasﬁnantseering vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.

 www.eas.ee

Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas. Taotlused tuleb esitada
projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse.
Projektide nõustamise osas abi maakondlikelt arenduskeskustelt.
Taotluste menetlemise käigu kohta annavad infot maavalitsuste
töötajad, kes tegelevad kohaliku omaalgatuse programmiga maakondlikul tasandil.

Spordiorganisatsiooni võimalused: programm on sobiv
spordiklubidele maakondlikku või kohalikku elu edendavate
tegevuste rahastamiseks.
Kodulehekülg http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/kohaliku-omaalgatuse-programm/ueldist

Valik teostatud spordiga seotud projekte: Kernu staadioni
jalgpallimurude hooldusremont, Ääsmäe küla spordiväljaku
rekonstrueerimine ja puhkekoha rajamine, hiidlastele Eesti XII
Maaspordimängudeks ühtse vormi soetamine, korvpallipoiste
suvelaager Vokas, raamat “Jõgevamaa sport” väljaandmine, Kihli
motokompleksi rajaniisutussüsteemi põhitrasside ehitus, Emumäe
jooksu korraldamine.

2.5

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998.
aastal Vabariigi Valitsuse poolt eesmärgiga algatada, toetada ja
koordineerida Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte.
Integratsiooniprojekte rahastatakse nii erinevatest riigieelarvelistest
allikatest kui ka välisvahenditest.

 www.meis.ee

Spordiorganisatsiooni võimalused: noortespordi- ja spordiüritused
ühenduses integratsiooni ja eesti keele õppega.
MEIS kodulehekülg http://www.meis.ee
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13

RAHASTAMINE PROGRAMMIDE JA FONDIDE KAUDU

3.
EUROOPA PROGRAMMID

3.1

STRUKTUURIFONDIDE 2007–2013
PROGRAMMID JA MEETMED

Euroopa Liidu struktuuritoetuste üldine eesmärk on toetada vähemarenenud piirkondade ja -riikide majanduse arengut, vähendada
arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ja tõsta Euroopa Liidu kui
terviku konkurentsivõimet maailmaturul.
2007-2013 on Eestil kasutada 53,3 miljardi krooni Euroopa Liidu
struktuuritoetusi. Lisaks sellele saab Eesti samal perioodil kasutada
12,5 miljardit krooni maaelu, põllumajanduse ning kalanduse toetusi.
Võrdluseks eelmisel 2004-2006 struktuurifondide rakendusperioodil
oli Eestil võimalik kasutada kokku 12,5 miljardit krooni, mis sisaldas
ka maaelu, põllumajanduse ja kalanduse arengu fonde.
Struktuuritoetusi rahastavad kolm fondi: Euroopa Regionaalarengu
Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Ühtekuuluvusfond.
EL struktuurivahendite jaotamine toimub vastavalt Eesti struktuurivahendite strateegiale 2007-2013 ja kolmele sellele tuginevale rakenduskavale. Iga rakenduskava elluviimist korraldab üks
juhtministeerium:
1.

Inimressursi arendamise rakenduskava
(Haridus- ja Teadusministeerium).

2.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava
(Keskkonnaministeerium).

3.

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).
SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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Igas rakenduskavas on määratud prioriteetsed suunad, mille eest
vastutavad rakendusasutused – 6 ministeeriumi ja riigikantselei.
1.

 www.struktuurifondid.ee

Inimressursi arendamise rakenduskava:
1.1. Elukestev õpe.
1.2. Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine.
1.3. Pikk ja kvaliteetne tööelu.
1.4. Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks.
1.5. Suurem haldusvõimekus.
1.6. Horisontaalne tehniline abi.
1.7. Tehniline abi.

2.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava:
2.1. Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine.
2.2. Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine.
2.3. Energiamajanduse arendamine.
2.4. Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.
2.5. Hariduse infrastruktuuri arendamine.
2.6. Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine.
2.7. Horisontaalne tehniline abi.
2.8. Tehniline abi.

3.

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava:
3.1. Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime.
3.2. Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu.
3.3. Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud.
3.4. Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine.
3.5. Infoühiskonna edendamine.
3.6. Horisontaalne tehniline abi.
3.7. Tehniline abi.

Prioriteetsed suunad jagunevad programmideks ja meetmeteks, mille
eest vastutavad rakendusüksused – riiklikud ametid ja inspektsioonid,
riigi sihtasutused, riigi aktsiaseltsid – kokku 10 erinevat asutust.
Võrreldes eelneva perioodiga on struktuurifondide rakendamisel
mõned olulised erinevused. Peamine rõhk on programmidel ning
plaanis on korraldada vähem avatud projektikonkursse. Erinev on
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ka detailsema planeerimise protsess. Kui eelmisel perioodil planeeriti
kogu ressurssi rangelt kogu perioodi ulatuses, siis käesoleval perioodil on see tsükliline ja prioriteetsete suundade rakendusasutustel on
planeerimisel rohkem vabadust. Asjast huvitatuile tähendab see, et
eelarveperioodi jooksul võib avaneda täiendavaid võimalusi ja sellest
tuleneb vajadus jälgida tähelepanelikult huvipakkuva valdkonna
arenguid.

 www.struktuurifondid.ee

Spordi võimalused on peamiselt seotud spordirajatiste arendamisega.
Alljärgnevalt ülevaade enam huvipakkuvatest meetmetest.
Struktuurifondide teemat koondav kodulehekülg http://www.struktuurifondid.ee

3.1.1

Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.
Kohalike avalike teenuste arendamise programm.

Toetus on jätk perioodi 2004-2006 riikliku arengukava meetmele
“Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine”. Toetuse eesmärgiks
on kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavuse tagamine kohalikes
keskustes ning kohalike avalike teenustega seotud infrastruktuuri
kasutuse efektiivsuse parandamine maapiirkondades. Toetust rakendatakse kogu Eesti territooriumil, välja arvatud Tallinna, Tartu, Pärnu,
Kohtla-Järve, Narva, Saue ja Maardu linn ning Viimsi vald.
Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused ning mittetulundusühendused ja sihtasutused kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT-kava) alusel, mille kinnitab Vabariigi Valitsus.
Aastatel 2007-2013 koostatakse kaks KOIT kava, esimene perioodiks
2007-2010, teine 2009-2012.
Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad muuhulgas: investeeringud
üldhariduskoolide (sh spordirajatised ja õpilaskodud) arendamiseks;
investeeringud koolieelsete lasteasutuste arendamiseks (lastesõimed,
lasteaiad, erilasteaiad).
Maksimaalne toetusmäär on 85% ja toetuse miinimumsuurus on 5
miljonit krooni projekti kohta.
Spordiorganisatsiooni võimalused on seotud koolide juures
asuvate spordirajatistega. Klubide alaliitude võimalused piirduvad
peamiselt aktiivse lobiga nii valla, maakonna kui riigi tasemel oma tegevusele võtmetähtsust omavate rajatiste KOIT kavasse lülitamiseks.
Kodulehekülg: http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=483

KOIT kavasse 2007 – 2010 on arvatud üle 10 spordiobjekti. Näiteks:
Tori Põhikooli võimla, Lääne-Pärnumaa staadion Audrus, Rapla
Vesiroosi Spordihoone, Halliste Põhikooli võimla, Kolkja staadion.
KOIT kavaga saab tutvuda programmi koduleheküljel.

SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT

 www.eas.ee

16

RAHASTAMINE PROGRAMMIDE JA FONDIDE KAUDU

3.1.2

Linna-piirkondade arendamine

Toetus on sellisel kujul olemas esmakordselt, perioodil 2004-2006
said linnapiirkonnad taotleda kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise toetust.
Toetuse eesmärkideks on avaliku linnaruumi arendamine, linnaspetsiiﬁliste probleemide lahendamine ning keskuste ja tagamaa parem
funktsionaalne sidustamine. Toetust rakendatakse Kohtla-Järve,
Maardu, Narva, Pärnu, Saue, Tallinna ja Tartu linnas ning Viimsi,
Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Rae, Saku ja Saue vallas.
Toetuse taotlemise aluseks on investeeringute kava, ettepanekuid
kava koostamiseks saavad esitada sihtpiirkonna kohaliku omavalitsuse üksused.
Toetatakse muuhulgas järgmisi valdkondi:


säästva linnatranspordisüsteemi arendamine (sh kergliiklusteed, liikluskorraldus, ühistranspordikorraldus jms);

Maksimaalne toetusmäär on 85% projekti abikõlblike kulude
kogumaksumusest.
Linnaliste piirkondade arendamise programmi kaasrahastab Euroopa
Regionaalarengu Fond. Programmi eelarve eelarveperioodil 20072013 on 886 miljon krooni.
Taotlusi võetakse vastu Vabariigi Valitsuse kinnitatud kava alusel.
18. detsembril 2008 kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldus, millega
kinnitati linnaliste piirkondade arendamise programmi investeeringute kava.
Spordiorganisatsioonide huvi on käesoleva meetme raames pigem
informatiivne – kergliiklusteede kavandamise ja selle tulemusel
laienevate sportimisvõimalustega kursis olla.

 www.eas.ee

Kodulehekülg: http://www.eas.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid=496

Investeeringute kavas seisuga mai 2009 on: Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine, Ihaste-suunalise kergliiklustee ehitamine
Tartumaal, Võru-suunalise kergliiklustee rajamine, Jõhvi kesklinna
jalakäijate promenaadi ja kergliiklustee rajamine, kergliiklustee
rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks.

3.1.3

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programm

Toetuse eesmärgiks on muuta Eesti eri piirkonnad atraktiivsemaks
ettevõtjate, investorite, kvaliﬁtseeritud tööjõu ja külastajate jaoks,
kõrvaldades arengupotentsiaali kasutamist takistavad tegurid ja
arendades välja piirkonnale omased konkurentsieelised.

SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, sihtasutused ja
mittetulundusühingud, juhul kui projektis kavandatud tegevused
kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka,
riigiasutused külastusobjektide haldajana, avalik-õiguslikud ülikoolid.
Toetatakse:


kohalikku turismi- ja puhkemajandust arendavaid projekte,
mis on eeskätt suunatud külastajatele (nt külastuskeskuste
ja teemaparkide väljaarendamine, kergliiklusteede rajamine,
supelrandade korrastamine jne);



kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavaid
projekte (juurdepääsuteed, valgustus, elektriliinid,
küttesüsteemid);



eelnevat toetavaid tegevusi: objektide turundus, regulaarürituste käivitamine jne

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 1 000 000, maksimaalne 50 000 000 krooni. Toetus võib katta kuni 85% projekti
abikõlblikest kuludest.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi kaasrahastab
Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi eelarve perioodil 20072013 on 1,5 miljard krooni.
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Spordiorganisatsiooni võimalused: suuremahuliste spordiobjektide arendamine ja regulaarsete spordiürituste käivitamine, millel on
oluline mõju piirkonna turismiarengule.

 www.eas.ee

Kodulehekülg http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kuelastuskeskkond/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamiseprogramm-sf-2007-2013/ueldjutt

Selle meetme raames on käesoleva programmeerimisperioodi jooksul
saanud toetust Jõulumäe Tervisespordikeskus SA

SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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3.2

EL MAAELU JA PÕLLUMAJANDUSE
ARENGU FOND 2007 –2013

3.2.1

Külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetus

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel
toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonna elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning sotsiaalse
infrastruktuuri arendamist läbi mittetulundussektori arendamise.
Toetustaotlusi menetleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet (PRIA).

 www.pria.ee

Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või maapiirkonnas tegutsev kuni keskmise suurusega ettevõtja.
Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest:


mittetulundusühingule ja sihtasutusele kuni 90% (Tallinnaga piirnevas vallas kuni 70%),



maapiirkonnas tegutsevale väikese suurusega ettevõtjale
kuni 70% (Harjumaal kuni 60%)



maapiirkonnas tegutsevale keskmise suurusega ettevõtjale
kuni 60% (Harjumaal kuni 50%).



maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on kuni 938 796
krooni aastas ja kuni 4 693 980 krooni kogu programmperioodi jooksul.

Toetatakse järgmisi maapiirkonda planeeritud investeeringuobjekte:


seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali, avalike infopunktide
vms teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või selle
osa ehitamine ja sinna sisustuse ostmine;



pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, matkaraja, terviseraja, õpperaja, külaplatsi vms teistele isikutele
kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;



paadisilla, ujumiskoha vms teistele isikutele kasutamiseks
avatud rajatise rajamine või parendamine;



küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja paigaldamine;



sporditarvikute, muusikariistade ja eesti rahvariiete ostmine;



kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise lammutamine;



multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine (saab
taotleda üksnes MTÜ või SA).

Spordiorganisatsiooni võimalused: meede on väga sobiv maapiirkondade spordiklubidele oma spordirajatiste kavandamisel ja
renoveerimisel.
SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT
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PRIA kodulehekülg http://www.pria.ee/support/view/232

 www.pria.ee

Valik teostatud spordiga seotud projekte: Õrsava järve tervisespordiraja parendamine, Lähte maadlus- ja suusatajate halli sporditarvikute ostmine, Päri spordihoone rekonstrueerimine ja ettevalmistav
töö, Kolga-Jaani spordisaali inventari (korvpalli konstruktsioonid ja
elektrooniline tabloo) ostmine ja paigaldamine, Kaarepere Põhikooli
spordiväljakute rajamine (II etapp), Kernu staadioni abihoone sisetööde teostamine, Matsi krossiraja tribüünide ja varikatusega laudade
ehitamine ning muruniiduki ostmine

3.3

ÜLE-EUROOPALISED PROGRAMMID

3.3.1

Euroopa Noored

Euroopa Noored on Euroopa Liidu haridus- ja mobiilsusprogramm,
mis toetab noorte
omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Programmi
algatasid 1988. aastal toonased Euroopa Liidu liikmesriigid, kelle
sooviks oli rahastada noorte rahvusvahelist koostööd väljaspool
formaalset haridussüsteemi, st väljaspool koolides ja muudes
õppeasutustes tehtavat õppetööd, ning keskenduda noorte vaba aja
tegevuste toetamisele.
Programmi eesmärgid on:


toetada noorte omaalgatuslikku ja ühiskonna arengule suunatud
tegevust;



toetada noorte rahvusvahelist koostööd;



soodustada ja toetada õppimisvõimaluste loomist ja kogemuste omandamist väljaspool formaalset haridussüsteemi;



tõsta noorte teadlikkust Euroopa mitmekesisusest – erinevatest kultuuridest, rahvastest, riikidest, tõekspidamistest
jne;



juhtida tähelepanu ühiskonnas valitsevatele probleemidele
seoses diskrimineerimise ja ebavõrdsusega.

Programmi Euroopa Noored alaprogrammid:


Alaprogramm 1.1
Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa
riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine,
mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi
teemasid ning tutvutakse teistsuguste kultuuritraditsioonidega. Projekt ei tohi olla ülesehitatud spordivõistlusele,
kuid sportimine projekti ühe osana on teretulnud. Sihtrühm
13-25-aastaste noorte grupid.
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Alaprogramm 1.2
Kohalikud ja rahvusvahelised noortealgatused
Kohalik noortealgatus on eestisisene, laiemale ringile noortele kui projekti tegijad suunatud noorteprojekt. Selle algatavad ja viivad ellu noored ise. Projekti teema ja tegevusvorm on noorte endi valida ning kokku panna.
Rahvusvaheline noortealgatus on eestisisene noorteprojekt
koostöös välispartneritega. Selle vältel leiavad tegevused samaaegselt aset partnergrupi poolt korraldatuna partnergrupi kodumaal ja Eesti grupi poolt korraldatud tegevuste läbi
Eestis. Projekti raames on võimalik ka gruppide esindajatel
kohtuda ja kogemusi vahetada.

 http://euroopa.noored.ee

Sihtrühm 18-30-aastastaste noorte rühmad.


Alaprogramm 1.3
Noorte demokraatiaprojektid on mõeldud neile noortele, kes soovivad, et noorte hääl ja arvamus oleks kuuldav
ka poliitilisel otsustustasandil, ning kes on suurema mõju
saavutamiseks valmis kaasama ka välispartnereid. Noorte
demokraatiaprojekti teevad noored koos täiskasvanutega
ehk siis koostöös mõne organisatsiooni või asutusega,
kaasates ühiselt ka rahvusvahelisi partnereid, seda
eesmärgiga tõhustada noorte kaasatust erineva tasandi
otsustusprotsessides (oma linnas/vallas, maakonnas, terves
Eestis või kogu Euroopas) ning luua uusi võimalusi noorte
aktiivseks osaluseks selles valdkonnas ja suunas. Sihtrühm
18-30-aastastased noored.



Alaprogramm 2
Euroopa Vabatahtlik Teenistus on mõeldud neile
noortele, kes soovivad saada vabatahtlikuna töötamise
kogemust mõnes teises Euroopa riigis. Programm pakub
Eestis tegutsevatele mittetulundusühingutele ka võimalust
võtta vastu teiste riikide vabatahtlikke. Vabatahtlik teenistus
kestab üldjuhul 2-12 kuud. Võimalike teenistuskohtade valik on väga lai: laste ja noorteühendused, sotsiaalkeskused,
looduspargid, keskkonnaühingud, kultuuriseltsid jms.
Sihtrühm 18-30-aastastased noored ja noorteorganisatsioonid.



Alaprogramm 3.1
Koostöö ELi naabruspiirkondadega toetab tegevusi
Euroopa tähtsamate programmiriikide ning ELi naabruspiirkondade riikide (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene) vahel. Selle alaprogrammi raames
on võimalik läbi viia noortevahetusi ning koolitustegevusi.
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Alaprogramm 3.2
Koostöö teiste maailma riikidega võimaldab korraldada
noorte ja noorsootöötajate vahetusi ning koolitustegevusi
ja luua noorteühenduste võrgustikke riikidega, mis ei ole
ELi liikmesriigid, Euroopa majanduspiirkonna riigid ega ELi
naabruspiirkonna riigid, kuid on allkirjastanud vastavad
noorsoo-alased koostöölepingud Euroopa Ühendusega.



Alaprogramm 4.3
Koolitustegevus ja võrgustikud on suunatud eeskätt
noorsootöötajatele ja organisatsioonidele ning hõlmab
noorte ja noorsootöötajate enesetäiendamist, sihiga õpetada neid algatama ja arendama tulevasi noorteprojekte.

Programmi Euroopa Noored kõikides alaprogrammides on võimalik
taotlusi esitada viiel korral aastas.
Spordiorganisatsiooni võimalused: noortelaagrite ja festivalide
korraldamine, noortetreenerite ja klubitöötajate koostöö ja kohtumised teiste riikide kolleegidega.

 http://euroopa.noored.ee

Kodulehekülg http://euroopa.noored.ee
Valik spordiga seotud projekte: 2004. a. Noortegrupp „Sports Spirit”
korraldas 2004.a. koos Itaalia ja Malta noortega Tallinnas ja Nelijärvel
sporditemaatilise noorsoovahetuse; Nõmme Spordiklubi osales
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektis, spordieetika teemaline
noorsoovahetus Bulgaarias, kus osalesid Kohtla-Järve Järve Vene
Gümnaasiumi noored.
2008.a. Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutus viis ellu projekti “Noorsoo- ja spordiprojektide ekspertide kohtumine”

3.3.2

Euroopa elukestva õppe programm.
Täiskasvanuhariduse allprogramm Grundtvig

Grundtvig on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. Programmi eesmärgid on edendada täiskasvanud
õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest
Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning
tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas.
Programmile on nime andnud Taani ﬁlosoof, teoloog ja luuletaja
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872), keda tuntakse kui
Põhjamaade elukestva õppe traditsiooni loojat.
Programm töötab selle nimel, et:


täiskasvanuharidusega seotud asutused ja inimesed saaksid
teha koostööd ning vahetada kogemusi partneritega teistest Euroopa riikidest;
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täiskasvanute õppimisvõimalused oleksid mitmekesised,
huvipakkuvad, kõrgetasemelised ning kõikidele avatud ja
kättesaadavad;



täiskasvanud osaleksid rohkem ühiskondlikes tegevustes
ning suureneks nende kodanikuaktiivsus;



elukestva õppimise populaarsus tõuseks ning täiskasvanud elanikkonna osalus erinevates õppimistegevustes
suureneks.

Toetatavad tegevused
Asutustele:


õpikoostööprojektid – õpikoostööprojektides osalevad
enamasti täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad
väikeorganisatsioonid. Koostööprojekti raames on õppijatel
ja koolitajatel võimalus vahetada mõtteid ja kogemusi
partneritega Euroopas ning töötada koos ühist huvi
pakkuva teemaga. Sellelaadsed projektid on keskendunud
koostööprotsessile;



suured Euroopa täiskasvanuhariduse koostööprojektid
– koordineerimisega tegeleb Euroopa Komisjoni programmibüroo http://eacea.ec.europa.eu/index.htm



koostöövõrgustikud – koordineerimisega tegeleb Euroopa
Komisjoni programmibüroo http://eacea.ec.europa.eu/index.

 http://eacea.ec.europa.eu/

htm

Isikutele:


õpikoostööprojektide ettevalmistavad lähetused – osavõtt
kontaktseminaridest (tulevaste koostööpartnerite leidmise
eesmärgil) või kohtumistest partneritega (projektitaotluste
koostamise eesmärgil); toetatakse ühe isiku lähetust ühest
asutusest



täiskasvanuharidust andva personali koolitus – kuni 6-nädalased täiskasvanuhariduse edendamisega seotud koolitused
Euroopas (kursus, õppevisiit või mõni muu osaleja aktiivsust
eeldav koolitus); toetatakse ühe isiku koolitust ühest
asutusest.

Spordiorganisatsiooni võimalused: spordiorganisatsioonide
rahvusvaheline koostöö ja kogemustevahetus.

 www.archimedes.ee

Kodulehekülg http://www.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=114
Eesti spordiorganisatsioonide osas on raske näiteid leida. Inspiratsiooniks näited mujalt Euroopast:


„Motivation by Sports” (MOBYS) – osalevad riigid: Itaalia,
Tšehhi, Saksamaa, Poola ja Hispaania. Projekti käigus üritati
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innustada riskirühma kuuluvaid noori (narkosõltlased, koolist välja langenud õpilased) tagasi õppimise juurde tulema,
kasutades selleks erinevaid sportlikke tegevusi;


„Sport and Education” – osalevad riigid: Soome, Rootsi,
Läti. Projekti käigus püüti leida lahendusi, kuidas noori
immigrante/muulasi spordi kaudu ühiskonda integreerida
ning sporti ja õpinguid noorte karjääriga siduda;



„Designing Inclusive Sports Activities and Facilities”
– osalevad riigid: Malta, Rumeenia, Rootsi ja Itaalia. Projekti
eesmärk oli kaardistada kõik puuetega inimeste sportimisvõimalused partnerriikides ning teavitada tulemustest asjast
huvitatud ringkondi ja kogu avalikkust laiemalt; .



„Socialization of Long-Term Unemployed Adults through
Adapted Sport Games and Physical Activities” – osalevad
riigid: Bulgaaria, Inglismaa, Itaalia, Portugal, Soome ja
Kreeka. Eesmärgiks oli välja töötada sportlikke ja meelelahutuslikke tegevusi sisaldav koolitusprogramm töötutele;



„PAFTAH – Police and Fans Together Against Hooliganisme
(in Football)” – osalevad riigid: Bulgaaria, Inglismaa, Holland, Rumeenia, Saksamaa ja Soome. Projekti eesmärgiks
oli hoida ära rahvarahutusi suurtel spordivõistlustel, koolitades selleks politseinikke ja toetajateklubide liikmeid

3.3.3

Euroopa Liidu Territoriaalne Koostöö 2007-2013

Tegemist on kompleksse ja diferentseeritud üle-euroopalise programmiga, mille peamine eesmärk on edendada Euroopa Liidu territoriaalset lõimumist. Programmi toetatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ja selle maht on 2007-2013 eelarveperioodil
7,75 miljardit eurot. Paljude allprogrammide seas leidub ka neid mis
võiksid huvi pakkuda spordiorganisatsioonidele.
Eesti – Läti programm
Abikõlblikuks piirkonnaks on Eesti poolel Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva,
Pärnu, Tartu, Saare, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad ning Lätis
Kurzeme, Vidzeme, Riga ja Pieriga regioonid.
Prioriteet 3 – Aktiivsed, integreeritud ja jätkusuutlikud kogukonnad
Projekte rahastatakse järgmiste alateemade raames: multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine, asulate miljööväärtuslikkuse
säilitamine, kohaliku identiteedi tugevdamine, piiriüleste kontaktide
ja koostöösuhete edendamine.
Abikõlblikeks taotlejateks avalik-õiguslikud asutused ja institutsioonid, mittetulundussektor, haridusasutused ning erasektori organisatsioonid. Abikõlbulikud on ka investeeringuid.
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Projektipartnerite minimaalne omaﬁnantseerimise määr on 15%;
erasektori partnerid 50%.
Eesti-Läti-Vene piiriülene koostöö
Abikõlblikeks regioonideks Eestis on: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti
(Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa) ja Lõuna-Eesti (Jõgevamaa,
Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Viljandimaa), Lätis
– Vidzeme ja Latgale ning Venemaal – Leningradi oblast, Pihkva
oblast ja Peterburi linn. Programmi toetustest võivad osa saada ka
partnerid kolmest regioonist, mis piirnevad abikõlbliku alaga: PõhjaEesti, Pierīga ning Riga.
Võimalusi pakub prioriteet 3: inimestevaheliste kontaktide edendamine – kohalikud algatused, kohaliku ja regionaalse administratiivse
suutlikkuse kasv, e-teenuste arendamine, koostöö kultuuri, spordi,
tervishoiu ja sotsiaalvaldkondades.
Programmi omaﬁnantseerimine peab olema vähemalt 10%.
Programmi abikõlblikud partnerid kolmanda prioriteedi raames on
kohalikud omavalitsused, maavalitsused, mittetulundusühendused ja
sihtasutused.
Programm avaneb tõenäoliselt 2009 aasta jooksul.

 www.siseministeerium.ee

Kodulehekülg: http://www.siseministeerium.ee/index.php?id=31799
Kesk-Läänemere programm
Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist
pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a. piirnevad
alad), hõlmates Lõuna-Soome ja Põhja – ja Lääne-Eesti, Ida-Rootsi ja
Põhja ja Lääne-Läti alasid (täpsemalt vaata programmi kodulehelt).
Programmi ühised prioriteedid on:


turvaline ja tervislik elukeskkond



majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovaatiline
regioon



atraktiivsed ja dünaamilised kogukonnad

Lisaks põhiprogrammile sisaldab Kesk-Läänemere programm kaht
allprogrammi:
Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm, mis keskendub kahepoolsele
koostööle nimetatud Eesti ja Soome piirkondade vahel (kaasa arvatud Eesti ja Soome piirnevad alad);
Saarestike ja saarte allprogramm, mis keskendub saarte
probleemidele ja saarte arendamisele vähemalt kahest liikmesriigist / Ahvenamaalt pärit partnerite koostöö kaudu kogu
programmipiirkonnas.
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Omaﬁnantseerimise määr Eesti kasusaajale vähemalt 15%.
Abikõlblikeks partneriteks on temaatilises üldprogrammis ning saarte
ja saarestike allprogrammis kohalikud ja regionaalsed omavalitsused,
riigiasutused ning valitsusvälised organisatsioonid ja avalikes huvides
organisatsioonid. Lõuna-Soome ja Eesti programmis on teatavatel
tingimustel abikõlblik ka erasektor.
Kodulehekülg: http://www.siseministeerium.ee/?id=31800

 www.siseministeerium.ee

Spordiorganisatsiooni võimalused: programm pakub võimalusi
spordiorganisatsioonide vaheliseks piiriüleseks koostööks.
Euroopa territoriaalse koostöö kodulehekülg kust leiate ka kõigi all
programmide leheküljed: http://www.siseministeerium.ee/?id=9675
Spordiga seotud projektid: Viljandi Maavalitsus ja Turu Ülikool Soomest. Koostöö Edela-Soome, Porvoo ja Viljandi vahelise spordialase
koostöövõrgustiku mudeli arendamisel.

3.4

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA
FONDID

3.4.1

Vabaühenduste Fond

Vabaühenduste Fondi eesmärk on suurendada Eesti vabaühenduste
tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas. Toetusskeem on
loodud eesmärgiga kaasata kodanikuühendused jõulisemalt majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).
Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra
poolt EMP ﬁnantsmehhanismi ning Norra ﬁnantsmehhanismi vahendusel. Kokku on Eestil kasutada vabaühenduste võimekuse ja mõju
suurendamiseks aastatel 2007 – 2011 üle 33 miljoni krooni. Lisaks
kaasrahastab Eesti riik toetusskeemi 10 % ulatuses.
Taotleda saavad Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja
sihtasutused, mis tegutsevad avalikes huvides, ei ole riigi või kohaliku
omavalitsuse asutuse valitseva mõju all ega ole poliitilised parteid.
Vabaühenduste Fond toetab avalikes huvides ehk mitte ainult oma
liikmete huvides tegutsevate mittetulundusühingute ning sihtasutuste projekte.
Toetust saab taotleda:


väikeprojektidele – toetussumma 20 000 – 100 000 krooni,
projekti kestvus kuni 12 kuud;



suurprojektidele – toetussumma 100 000 – 500 000 krooni,
projekti kestvus kuni 24 kuud.
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Taotleja omaﬁnantseerimine peab olema vähemalt 10 % projekti
kogukulust. Pool kaasﬁnantseeringust võib olla mitterahaline.
Toetatavad projektid peavad olema kavandatud ühes kolmest
prioriteetsest valdkonnast: demokraatia ja kodanikuühiskonna
areng, keskkond ning säästev areng või sotsiaalne integratsioon ning
kohalik areng.
Programmi raames kavandatud 6 voorust on toimunud 4. Taotlusvoorud on kavas veel: september 2009 ja jaanuar 2010.
Spordiorganisatsiooni võimalused: spordiorganisatsiooni kui
mittetulundusühingu arendamine. Kaasamise ja eestkoste võimekuse
arendamine. Projekti mõju peaks ületama organisatsiooni piiri.
Vabaühenduste programmi rakendab Avatud Eesti Fond

 www.oef.org.ee/

AEF kodulehekülg http://www.oef.org.ee/et/programs/6
2009.a. on programmist toetust saanud Eesti Olümpiakomitee
projekt “Maakondade Spordiliitude koostöövõrgustiku tugevdamine
läbi ühise teaberuumi loomise”.
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