
Kultuuri mobiilsusprogramm 

Kultuuri mobiilsusprogrammi kaudu on võimalik taotleda toetust nii reisi, loomeresidentuuride kui ka 
lühi- ja pikaajaliste koostöö võrkude tarbeks.  

Reisitoetus: 

Kultuuri mobiilsusprogrammi kaudu saavad reisitoetust valitud piirkonnas koostöö elavdamiseks, 
erinevuste/sarnasuste paremaks mõistmiseks, kunstnike ja nende teoste laiemaks tutvustamiseks ja 
osavõtuks konverentsidest, loomealastest kohtumistest, töötubadest jms taotleda professionaalsed 
loomeisikud ja kuni kuueliikmelised loomekollektiivid. 

Loomeresidentuurid: 

Loomeresidentuuride toetus on mõeldud stuudiotele ja ateljeedele külaliskunstnike ja –
kultuuritegelaste kutsumiseks ning külaliskunstnike ja –kultuuritegelaste töökeskkonna loomiseks. 

Lühiajalised koostöövõrgud: 

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi moodul lühiajalised koostöövõrgud annab 
organisatsioonidele, asutustele ja üksikisikutele võimaluse taotleda toetust kuni 1 aastaks kontaktide 
laiendamiseks, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks, erialaoskuste täiustamiseks ning korduvate 
kohtumiste, konverentside ja visiitide tegemiseks. 

Pikaajalised koostöövõrgud: 

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi moodul lühiajalised koostöövõrgud annab 
organisatsioonidele, asutustele ja üksikisikutele võimaluse taotleda toetust kuni 3 aastaks kontaktide 
laiendamiseks, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks ning erialaoskuste täiustamiseks. 

 

Kultuuri- ja kunstiprogramm 

Kultuuri- ja kunstiprogrammi mooduliteks on tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine, erialase 
pädevuse tõstmine ning arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine. Osalema 
oodatakse kunstnike ja kultuuritegelasi, kunsti- ja kultuuriasutusi ning organisatsioone, kes teevad 
koostööd kunstnike ja kultuuritegelastega. 

 

Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele 

Vahetusprogramm on loodud Eesti ametnikele ja MTÜ-de esindajatele Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu allasutuste ja koostööorganisatsioonidega tutvumiseks, nendevahelise koostöö 
tekitamiseks ja tugevdamiseks ning konverentsidel osalemiseks. 

 

Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetus 

Toetus on mõeldud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja MTÜ-de suutlikkuse tõstmiseks avatud ja 
demokraatliku struktuuriga valitsusvälistele organisatsioonidele ehk mittetulunduslikele avalikkuse 
poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis ei ole riigiasutuste või eraettevõtete 
omanduses ega nende poolt kontrollitavad. 



Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus 

Toetus on mõeldud Põhja-ja Baltimaade koostööprojektideks, mis on vajalikud ja kasulikud kõikidele 
osapooltele kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks. Projektid 
peavad arvesse võtma Põhjamaade Ministrite Nõukogu prioriteete, milleks 2019. aastal on säästev 
areng, sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored ning Agenda 2030 (http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1153406/FULLTEXT01.pdf). Toetust saavad taotleda mittetulunduslikud 
avalikkuse poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste või 
eraettevõtete omanduses ega nende poolt kontrollitavad. 

 


