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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

Suurendada teadlikkust ajaloolisest mälust, ühisest
ajaloost ja ühistest väärtustest ning ELi eesmärgist

2. Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus

Julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust



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

Lisaks on iga-aastased 
prioriteedid



1. Euroopa ajalooline mälu

Tähtaeg on 1. märts. 

Projekti kestvus kuni 18 kuud. Toetus kuni 100 000 eurot. 

Minimaalne osalevate riikide arv on 1, kuid prioriteetsed on 
rahvusvahelised projektid.

Projektid kajastavad totalitaarsete režiimide põhjusi ja tulemeid 
Euroopa kaasaegses ajaloos ning lähiajaloo võtmesündmusi, 
väärtustades Euroopa Liidu mitmekesist minevikku, ühiseid 
väärtusi ning eesmärke



Euroskeptitsismi mõistmine ja sellega seotud arutelud

Solidaarsus kriisiajal

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

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

2. Demokraatliku kaasatuse ja 
kodanikuosaluse konkreetsed prioriteedid
2016-2020



2.1 Sõpruslinnad (*ka kohalikud omavalitsused jt)

Tähtajad on 1. märts ja 3. september. 

Sündmuse kestvus kuni 21 päeva. Toetus kuni 25 000 eurot. 

Minimaalne osalevate riikide arv on 2.

Meede toob kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja 
omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade ümber, et 
edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada 
ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikutegevust, kodanike teadlikkust



2.2 Linnade võrgustikud (*ka kohalikud omavalitsused jt)

Tähtajad on 1. märts ja 3. september.

Projekti kestvus kuni 24 kuud. Toetus kuni 150 000 eurot.

Minimaalne osalevate riikide arv on 4.

Meede on mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja 
jätkusuutlike projektide algatamiseks ühist huvi pakkuvatel 
teemadel ning heade tavade vahetamiseks.



2.3 Kodanikuühiskonna projektid

Tähtaeg on 1. märts.

Projekti kestvus kuni 18 kuud. Toetus kuni 150 000 eurot. 

Minimaalne osalevate riikide arv on 3.

Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust 
ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika 
kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise 
ning heade praktikate vahetamise kaudu.



KINDLASUMMALISED TASUD Programmi toetus ei ole nähtud 
ette projekti kogumaksumuse 

rahastamiseks

(teadusuuringud, mitteformaalne haridus, 
avalikud arutelud, näitused jne) 



KINDLASUMMALISED TASUD Programmi toetus ei ole nähtud 
ette projekti kogumaksumuse 

rahastamiseks



Ettevalmistav üritus

NB! Kehtib 

1. Euroopa ajaloolise mälu ja 

2.3 Kodanikuühiskonna projektide 
meetmes



TASUDE VÄLJA MAKSMINE

• sõpruslinnade projektide puhul eelmakseid ei tehta; 

• Euroopa ajaloolise mälu, linnade võrgustike ja 
kodanikuühiskonna projektide puhul  on eelmakse 40-
60% toetusest;

• eelmakse tehakse 30 päeva jooksul alates EACEA poolt 
lepingu allkirjastamist;

• lõppmakse teostatakse peale lõpparuande heakskiitmist.

Kui taotleja finantssuutlikkus ei ole 
rahuldav, siis võib EACEA nõuda 

organisatsioonilt, kellele on eraldatud 
üle 60 000 euro suurune toetus, 

rahalist eelmaksetagatist eelmaksega 
võrdses summas
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ORGANISATSIOONI REGISTEERIMINE

• Sisesta organisatsiooni andmed osalusportaalis, et saada 
Participant Identification Number (PIC), mida on vaja 
taotlusvormi allalaadimiseks. 

• Põhitaotleja peab lisama organisatsiooni juurde:
a. Juriidilise isiku vorm. Eraõiguslikud organisatsioonid 

peavad lisama ka:

- käibemaksukohustuslasena registreerimise dokumendi 
koopia, kui organisatsioon on käibemaksukohuslane.

- organisatsiooni asutamist kinnitava dokumendi koopia               
(MTÜd, SAd ja sõpruskomiteed)

b. Panga kinnitusega finantsteabe vormi.

NB! Partnerid peavad samuti 
end osalusportaalis 

registeerima ja taotlejale PIC 
koodi edastama

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm


TAOTLUSE GENEREERIMINE JA 
TÄITMINE 

• Lae alla taotlemise e-vorm („Create new application for
funding)” (loo uus taotlus).

• Selleks:
a. vali toetusprogramm (Europe for Citizens)
b. vali keel
c. sisesta osalevate organisatsioonide PICid (taotleja ja 

partnerid). Partnereid on võimalik läbi portaali hiljem lisada, 
kuid sel juhul võib olla vajadus vorm uuesti alla laadida ja 
täita.

d. loo e-vorm
e. salvesta e-vorm arvutisse
f. täida e-vormi arvutis ning salvesta regulaarselt

NB! Vormi peab looma, täitma 
ja esitama ainult taotleja

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/


TAOTLUSE ESITAMINE

1. 1. Lisa taotluse juurde e-vormi kohustuslik lisa ehk kirjalik 
kinnitus (declaration of honour).

2. Kui e-vorm on valmis ning kinnitus lisatud, valideeri vorm. 
Valideerimise käigus kontrollitakse automaatselt, kas kõik 
kohustuslikud osad on täidetud. Kui kõik on korras, saad 
vormi ära esitada (Submit).

3. Kui e-vorm on esitatud, saad kinnitava e-kirja ning projekti 
viitenumbri. Kui seda ei juhtu, võta ühendust abiga.

4. Projektide algusaeg on nelja kuu pärast

NB! Täiendavad dokumendid, 
mille saadab AINULT taotleja ja 
AINULT siis, kui neid küsitakse

//media.voog.com/0000/0038/1634/files/doh_no_tc-calls_published_with_edes_0.docx
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu


MILLINE ON HEA PROJEKT?



OLULINE 1

• eri liiki organisatsioonide (kohalikud omavalitsused, 
valitsusvälised organisatsioonid, uurimisinstituudid jne) 

kaasmine või
• eri liiki tegevuste (teadusuuringud, mitteformaalne haridus, 

avalikud arutelud, näitused jne) arendamine või
• kodanikke kaasamine eri sihtrühmadest. 
• uuete töömeetodite kasutamine või uuenduslike 

tegevussuundade pakkumine
• Euroopa ajaloolise mälu ja kodanikuühiskonna 

projektid: organisatsioonid kaasavad kodanikke Euroopa 
Solidaarsuskorpusest.

NB! Vormi peab looma, täitma 
ja esitama ainult taotleja



OLULINE 2

1. Loe programmijuhendit (est, eng), kust leiab kogu 
vajaliku info programmi kohta, kaasa arvatud kirjelduse 
kindlasummaliste maksete süsteemi kohta, mille põhjal 
arvutatakse välja projektirahastus.

2. Tutvu korduma kippuvate küsimustega.

3. Kogu e-vormi täitmise ja esitamise protsess on 
üksikasjalikult lahti seletatud EACEA lehel dokumendis 
"Proposal Submission User Guide". 

Tehniliste tõrgete korral võta 
ühendust

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

https://kodanikeeuroopa.kysk.ee
/taotle/taotlemine

file://media.voog.com/0000/0038/1634/files/2018_programme_guide_et.pdf
file://media.voog.com/0000/0038/1634/files/2018_programme_guide_eng.pdf
/taotle/kkk
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.1_efc_2018.pdf
https://kodanikeeuroopa.kysk.ee/taotle/taotlemine




ARUANDLUS

• E-aruanne tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast projekti 
lõppu koos nõutud lisadega

• selles tuleb kirjeldada projekti tulemusi võrreldes algsete 
eesmärkidega

• juhul kui osalejate arv oli väiksem, tuleb osa summast 
tagasi kanda osalejate ja/või riikide kindlaksmääratud
osamaksete järgi

• projekti võidakse auditeerida selle kestvuse ajal või kuni 
viis aasta jooksul peale lõppmakse tegemist EACEA 
poolt

NB! Aruande peab täitma ja 
esitama ainult taotleja





14-15.03 Linnade ja valdade päev 2018 Tallinnas. 

Aprill-mai infoseminarid, töötoad Saaremaal, Viljandis, Narvas

28.-29.06 Baltics Networking Brunch Lätis

10-11.08 Arvamusfestival Paides. Võrgustumise kohtumine. 

Septembris Läänemeremaade kontaktseminar „Making
waves“ Varssavis Poolas

Oktoobris rahvusvahelise koostöö konverents Eestis

Sündmused

Liitu uudiskirjaga
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Reisitoetuste konkurss

Välisprojektide omafinantseeringu toetamine

EV100 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide 
suursündmuste konkurss

KÜSKi KONKURSID
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