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Programmi eesmärk 
on omaalgatusel 
põhinevate kogukondade 
tekkimine ja püsimine

Meede 1 - kogukonna areng. 
Teadmiste ja oskuste kasvu, 
kogukonna identiteedi 
tugevnemine, tõhusam 
koostöö

Meede 2- elukeskkonna ja 
kogukonnateenuste 
arendamine. Ühistegevust 
soodustavate avalikus 
kasutuses olevate objektide 
rajamine ja arendamine ning 
kogukonnaliikmetele vajalike 
teenuste pakkumine

Sobiv taotleja:
MTÜ, mille liige ei ole KOV 
või riik 
SA, mille asutaja ei 
ole KOV või riik

Tegutseb avalikes ja OMA 
kogukonna (küla/linn, vald) 
huvides
Maakondlikud ühendused 
saavad olla vaid 
katusorganisatsioonid

*Eritingimus liikmetest 
äriühingutele

Toetussumma
Meede 1 2500 
eurot taotluse kohta

Meede 2 4000 eurot 
taotluse kohta

10% omafinantseering. 
Sobib vaid rahaline!

Üks projekt meetme 
kohta!

Taotlus koos kohustuslike 
lisadega tuleb esitada
hiljemalt
1. aprilliks 2020 kell 16.30

digitaalselt 
allkirjastatult (üks taotlus 
ühes konteineris) aadressil

arenduskeskus@vorumaa.ee

Projekti elluviimise periood 
on fikseeritud ja ajaliselt 12 
kuud

mailto:arenduskeskus@vorumaa.ee


Kogukond – mingis piirkonnas elav, ühist toimekeskkonda 
jagav, teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud 
inimeste rühm.

eelkõige tähendab see, et kogukonnaks loetakse sellist inimeste rühma, kes 
kasutab mingis piirkonnas samasid teenuseid ja taristut. Määruse mõistes ei 
loeta kogukonnaks inimeste rühma, keda seob vaid internetipõhine võrgustik 
või ühe hobi või kitsa valdkonna põhine tegevus ilma, et see panustaks 
kogukonna arendamisse, oleks selgelt suunatud avalikkusele ja seotud 
maakonnast väiksema füüsilise piirkonnaga, välja arvatud määruses 
sätestatud erisused.
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• Esitanud majandusaasta aruande (vastavalt kohustusele) hiljemalt taotluse esitamise tähtpäevaks 
• M2 puhul investeeringu objekti omanik või omama kasutusõigust ning avaliku kasutamise lepingu 

vähemalt 5 aastaks peale projekti lõppu
• Ühingu maksuvõlad on alla 100 euro või on nad ajatatud
• Taotleja suhtes pole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust
• Esindaja pole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo 

eest
• Ei ole tähtajaks esitamata aruandeid
• Registreeritud Võru maakonda 
• Kui taotleja on saanud toetust riigieelarvest või EL või muudest välisvahenditest ja toetus on 

kuulunud tagasimaksmisele on ta teinud nõutud tagasimakse toimingud.

Tingimused taotlejatele
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• Projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud, meetmest toetavatele tegevustele vastavad, 
mõistlikud ja projekti elluviimiseks vajalikud otsesed ja üldkulud

• Meede 1: tööjõukulu (lepingu alusel), transpordi kulud, riiklikud maksud, lõivud. OÜ/ FIElt soetatud 
teenuste ja toodete kulu. Info teavitusega seotud kulud. Omafinantseeringu arvelt toitlustus kulu, 
võistluste auhinnad, tänukirjade valmistamine.

• Meede 2: investeeringute ja soetuste ja nende kasutusele võtmisega seotud otsesed kulud, 
• Projekti eelarvest on lubatud üldkuludeks kuni 10% toetusest

• Kuludele kehtivad tingimused:
• Tekkinud abikõlblikkuse perioodil (12 kuud) ja ülekanne tehtud hiljemalt 15. kalendripäeval peale 

projekti lõppu
• Tasutud toetuse saaja arvelduskontolt
• üle 1000 € soetuste/teenuste puhul 2 hinnapakkumist ja nende kirjeldus taotluses
• Peavad olema tõendatud algdokumentidega
• Vältida tuleb huvide konflikti ja sularahatehingud ei ole abikõlbulikud. 
• Meetme 1 puhul ei toetata üle 100 euro maksvate seadmete soetamist, mille kasutusiga on pikem 

kui projekti elluviimise periood.

Abikõlblikud kulud
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Taotluse esitamine

• 2020 KOP kevad vorm (NB! uued vormid )
• Meede 1 Taotlusvorm ja Eelarve
• Meede 2 Taotlusvorm, Eelarve. Ehitusprojektidel omandit või 

kasutusõigsust tõendavad dokumendid ja KOV kirjalik kinnitus, et 
nad on projektist teadlikud ning kas ja milliseid lubasid ehituseks 
vaja on.

• Üle 1000 euro maksvate soetuste puhul pole hinnapakkumisi vaja 
eraldi saata aga nad peavad olemas olema! NB! Hinnapäringu 
tulemused tuleb lahti kirjutada taotlusvormis!



Taotluse menetlemine

• Menetlemise aeg on 50 tööpäeva
• Taotlusi hindab 5 liikmeline komisjon vastavalt kuuele 

hindamiskirteeriumile . 
• Komisjonil on õigus teha taotlejale ettepanek mõne tegevuse või 

kulu välja jätmise kohta. Vajalik on sisuline põhjendus.
• Rahuldava otsuse puhul makstakse toetus välja 10 tööpäeva 

jooksul

• https://vorumaa.ee/vabauhendused/kop/

https://vorumaa.ee/vabauhendused/kop/


Täname tähelepanu eest!

Küsimuste korral palun võta meiega kindlasti ühendust.

Aigi Young
Projektispetsialist
aigi.young@vorumaa.ee
5309 0923

Katrin Volman 
Vabaühenduste nõustaja
katrin.volman@vorumaa.ee
525 1750

mailto:aigi.young@vorumaa.ee
mailto:katrin.volman@vorumaa.ee

