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Programmi laiem eesmärk on tuua Euroopa Liit 
kodanikele lähemale, sh:  

Aidata kaasa kodanike arusaamisele EList, selle ajaloost ja 
mitmekesisusest.

Edendada ELi kodakondsust ja parandada demokraatliku
kodanikuosaluse tingimusi ELi tasandil.

PROGRAMMI EESMÄRK 1



Suurendada teadlikkust ajaloolisest mälust, ühisest ajaloost ja 
ühistest väärtustest ning ELi eesmärgist, milleks on rahu.

Julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust, 
suurendades kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste 
tegemise protsessist ja toetades ühiskondliku aktiivsuse, 
kultuuridevahelise suhtluse ja vabatahtliku tegevuse võimalusi 
ELi tasandil. 

PROGRAMMI EESMÄRK 2



Vabaühendused

Linnad ja omavalitsused

Avalik-õiguslikud institutsioonid

Mälu-, haridus-, teadus- ja kultuuriasutused

Ühendused, seltsid ja liidud

KES SAAVAD TAOTLEDA?



Taotlejad ja partnerid peavad 
asuma ühes Euroopa Liidu 28 
liikmesriigist 

või teistes osalejariikides: Albaania, 
Montenegro, Serbia, Makedoonia, 
Bosnia ja Hertsegoviina.

Kaasatud peab olema vähemalt üks 
ELi liikmesriik. 

KES SAAVAD TAOTLEDA?



1. Euroopa ajalooline mälu

2. Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus:

2.1 Sõpruslinnad

2.2 Linnavõrgustikud

2.3 Kodanikuühiskonna projektid

PROGRAMMI MEETMED





1.1 Euroopa ajalooline mälu

Meetme eesmärk on edendada ühtset mälestamiskultuuri ja 
erinevate ELi liikmesriikide kodanike vahelist vastastikust 
mõistmist, toetades eeskätt projekte, mis kajastavad Euroopa 20. 
sajandi olulisimaid ajaloolisi pöördepunkte ning nende 
tähendust/tagajärgi tänasele Euroopale.



Euroopa lähiajaloo olulisimate pöördepunktide mälestuse jäädvustamine

Kodanikuühiskond ja kodanikuosalus totalitaarsetes režiimides

Maalt väljasaatmine ja kodakondsuse kaotamine totalitaarsetes režiimides: 
mida see õpetab tänasel päeval

Demokraatiale üleminek ja ühinemine Euroopa Liiduga

Euroopa ajaloolise mälu konkreetsed 
prioriteedid 2016-2020





KINDLASUMMALISED TASUD
ELi toetusest ei saa 
rahastada projekti 

kogumaksumust

NB: Kehtib ka linnavõrgustike ja 
kodanikuühiskonna projektide meetmes



Ettevalmistav üritus

NB! Kehtib ka 2.3 Kodanikuühiskonna projektide meetmes



Eesti Sõjamuuseum

Anu Viltrop, Patrick Rang, Eesti Sõjamuuseum



Euroskeptitsismi mõistmine ja sellega seotud arutelud

Solidaarsus kriisiajal

Võitlus sisserändajate häbimärgistamise vastu ning vastupropaganda 
väljatöötamine kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise 
edendamiseks

Arutelu Euroopa tuleviku üle

2. Demokraatliku kaasatuse ja 
kodanikuosaluse konkreetsed prioriteedid
2016-2020



2.1 Sõpruslinnad

Meetme eesmärk on tuua kokku kodanikke ja eksperte Euroopa 
linnadest ja omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade 
ümber, et edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada 
ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikutegevust, kodanike 
teadlikkust.





KINDLASUMMALISED TASUD
ELi toetusest ei saa 
rahastada projekti 

kogumaksumust



Sõpruslinnade kohtumine Valgas

Marika Post, Valga Linnavalitsus



2.2 Linnavõrgustikud

Eesmärgiks on sõpruslinnade rühmade loodud võrgustike potentsiaali 
kasutamine temaatilise ja kauakestva koostöö edendamiseks linnade vahel. 

Euroopa Komisjon toetab selliste võrgustike arengut, mis on olulised 
struktureeritud, tiheda ja mitmekülgse koostöö tagamisel, aidates seeläbi kaasa 
programmi mõju maksimeerimisele. 





2.3 Kodanikuühiskonna projektid

Meetme eesmärk on toetada projekte, mis edendavad – kodanikke otseselt 
kaasates – riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke. 
Need projektid ühendavad eri taustaga kodanikke tegevuses, mis on vahetult 
seotud ELi poliitikameetmetega, eesmärgiga anda neile võimalus osaleda 
konkreetselt ELi poliitika kujundamise protsessis programmi eesmärkidega 
seotud valdkondades. 





Pagulasteemaline projekt „PassworLd“

Veronika Nuter, MTÜ Töötuba ratastel



PROJEKTI ESITAMINE

• taotleja ja partnerite registreerimine osalusportaalis;
• vajalike dokumentide lisamine;
• taotlusvormi genereerimine ja alla laadimine;
• taotluse täitmine arvutis;
• täidetud vormi elektrooniline esitamine.



TASUDE VÄLJA MAKSMINE

• sõpruslinnade projektide puhul eelmakseid ei tehta; 
• linnavõrgustike projektide puhul ulatub eelmakse kuni 

50%ni toetusest;
• eelmakse tehakse 30 päeva jooksul alates EACEA poolt 

lepingu allkirjastamist;
• lõppmakse teostatakse peale lõpparuande heakskiitmist.



MILLINE ON HEA PROJEKT?
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Reisitoetuste konkurss

Välisprojektide omafinantseeringu toetamine

EV100 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide 
suursündmuste konkurss

KÜSKi KONKURSID



KODANIKE EUROOPA 
KONTAKTPUNKT

Evelyn Valtin
Programmi „Kodanike Euroopa“ koordinaator

E-post: evelyn@kysk.ee 
Tel.: +372 655 6245 
Mob.: +372 5133 656

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn


