
Korduma kippuvad küsimused 

Küsimused toetuse taotleja kohta: 

 Kas toetuse taotleja peab olema MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liige või mõne Kodukandi 
maakondliku organisatsiooni liige?  Ei pea.  

 Kas toetuse taotleja tegevusajalugu (aastates) on oluline?  Ei ole. Taotleja peab  enne 
01.01.2018 kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja on nähtavad e-
äriregistris. 

 Kas ühe projekti saavad esitada mitu MTÜd koostöös?  Taotluse saab esitada üks taotleja,  
partnerite või kaasfinantseerijate hulk ei ole piiratud. 

 Taotleja on esitanud avalduse MTÜ registreerimiseks 2017. a lõpul, kuid puuduste tõttu on 
MTÜ registrisse kantud alles 2018. a jaanuari alguses. Kas see MTÜ saab toetust taotleda?  Ei 
saa.  

 Kas taotlejaks saab olla linnas registreeritud MTÜ, mille tegevus on olnud suunatud 
maakogukonnale?  Sõltub reaalsest tegevuskohast ja seotusest kogukonnaga. Näiteks 
Rahinge külaselts MTÜ tegutseb haldusreformi järgselt Tartu linnas, tegevused on aga 
suunatud kogukonnale (endine Rahinge küla). Kui organisatsioonil seotus kogukonnaga 
puudub, siis ei saa see organisatsioon ka taotlejaks olla.  

 Kas kohaliku omavalitsuse poolt asutatud SA, mis muu hulgas tegeleb noortega, saab 
taotlejaks tulla?   Ei saa. 

 Kas taotlejaks sobib külade ühendus/maanaiste selts/aianduse-mesinduse selts jm? 
Lähtutakse sisust – kui taotleja tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on suunatud 
kogukonnale, mitte huvigrupile või ainult liikmeskonnale, saab taotleja toetuse taotluse 
esitada. 

 Tootjavastutusorganisatsioon - mittetulunduslik tootjate ühendus, mis on ellu kutsutud 
eesmärgiga täita tootjate huvides tootjavastusega seotud ülesandeid (mitmesuguste 
jäätmete kogumine, nt pakendid, patareid ja akud, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid 
jm). 

 Spordiühendus või -liit on maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus või muu spordi 
spetsiifilises valdkonnas või piirkondlikul põhimõttel tegutsev spordiklubide või füüsiliste 
isikute ühendus, kelle tegevuse eesmärk on antud spordivaldkonna reguleerimine ja 
sportimisvõimaluste propageerimine, sh spordiürituste (ja –võistluste) korraldamine. 
Taotlusvooru mõttes ei ole abikõlbulik taotleja spordiühendus, mis on spordiühendusena 
kantud Eesti Spordiregistrisse või vastab eeltoodud kirjeldusele.  

 
Näiteks ei toetata (ei ole abikõlbulik taotleja): 

 SA, mille asutajaks on kohalik omavalitsus 
 LEADER tegevusgrupp 
 Seltsing 
 Memento Selts (tegevus huvigrupipõhine, seos kogukonnaga puudub) 
 Aianduse ja mesinduse selts, mis tegutseb üksnes liikmeskonna heaks  
 Puuetega inimestega tegelev selts, mille projekti tegevus on huvigrupipõhine 
 Spordiühendus, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse ja/või vastab Eesti Spordiregistri 

kirjeldusele spordiühenduse kohta 
 

 

 



Küsimused toetuse taotluse kohta: 

 Kas toetuse taotluse saab esitada ära ka varem?  Ei saa, toetuse taotlus tuleb esitada 
perioodil, mil taotlusvooru on avatud: 01. märts-12. märts 2018.  

 Kas taotleda saab ka vähem kui 5000 eurot? Jah, 5000 eurot on maksimumtoetus. Toetust 
võib taotleda ka vähem. 

 Kas abikõlbulikud kulud on tööjõukulud? Jah, kui need on otseselt seotud projektis toodud 
eesmärkide saavutamisega. Ka projektijuhtimise kulu on abikõlbulik.  

 Missugune on Kodukandi poolne tegevus- ja ajakava pärast vooru sulgemist? Pärast 
taotlusvooru sulgemist toimub toetuse taotluste tehniline hindamine, vajadusel lisapäringute 
tegemine taotlejatele. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused saadetakse 
hindamiskomisjoni hindamisele. Hindamiskomisjon on 7-liikmeline. Hiljemalt 01. maiks 2018 
avalikustab Kodukant toetust saanud projektid oma koduleheküljel www.kodukant.ee. 

 Kas Kodukandil on olemas sisemised kokkulepped toetuste geograafilise jagunemise kohta 
(näiteks on ühes piirkonnas üks hea taotlus juba raha saanud, seetõttu otsustatakse sinna 
piirkonda rohkem raha mitte anda)?  Ei ole, selliseid kokkuleppeid ei tule ka.  

 Juhul, kui projekt saab rahastuse, kas aruande võib esitada ka varem kui 31.12.2018? Jah. 
Aruanne esitakse vastavalt projekti lõpetamise kuupäevale (toodud taotluse vormis). Kui 
projekt lõpeb varem kui 31.12.2018, esitatakse ka aruanne varem, vastavalt toetuslepingus 
sätestatud kuupäevale. Aruande esitamise ajaks peavad olema ellu viidud kõik projektis 
planeeritud tegevused ja investeeringud ning kõik kulud peavad olema taotleja poolt välja 
makstud (taotleja poolt tasutud, sh maksud töötasudelt). Kõige hilisem aruande esitamise 
kuupäev on 31.12.2018.  

 Kui üks kululiik ületab 1000 eurot, kas siis peab esitama võrdlevad hinnapakkumised? Jah, 
taotleja esitab toetuse taotluse vormil selgitused võrdlevate hinnapakkumiste või 
hinnakalkulatsioonide kohta. Võrdlevaid hinnapakkumisi või hinnakalkulatsioone peab olema 
kolm. Juhul, kui alternatiivne hinnapakkuja puudub (näiteks on Eestis ainult üks maaletooja), 
esitab taotleja sellekohase selgituse.  

 
Näiteks ei toetata (puudub püsiv väärtus): 

 projekteerimine 
 ühekordse festivali korraldamine 
 suvekohviku avamine 
 kooli juubelikokkutuleku korraldamine 
 raamatu väljaandmine maakonna kohta 

 

Kokkuvõtvalt oodatakse projekte, mis täidavad kõiki kolme alljärgnevat tingimust: 

 

 

Kogukonnale

kogukonnalt

EV100
Püsiv 

väärtus


