
KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI
2023. aasta kevadvooru infopäevade küsimused-vastused

TAOTLEJA

❓ Kas taotlev ühing peab olema registreeritud/tegutsenud teatud aja, ntks vähemalt aasta?
🗣 Tegutsemisaja nõuet ühingutele ei ole.

❓ Kui ühing on registreeritud Tallinnas, aga tegutseb Harjumaal, kus ka ruumid jne, kas
taotlemine on piire ületav? Kas see on abikõlblik või mitte?
🗣 Ühingu äriregistri (põhikirjaline) aadress peab vastama reaalsele tegutsemise ja ka KOP-i
projekti elluviimise kohale. Antud juhul peaks Tallinna registreeritud ühing muutma enda
registrijärgset aadressi. Tallinna registreeritud ühingutele kehtib erand - toetust saavad
taotleda ainult Tallinna linna asumi kogukonna huvides tegutsevad ühendused (KOP-i
määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/124032021007 § 10 lg 1 p 1).

❓ Kuidas on lood kihelkonnaülese tegevusega, kui tegemist on mitme valla ja
maakonnaga?
🗣 Mitme valla ja maakonna ülesed tegevused ei ole abikõlblikud. Suurim lubatud
haldusüksus on vald.

❓ Kas ühing, mis on asutatud alles 2022. aasta novembris ja ei ole veel oma esimest
majandusaasta aruannet esitanud (majandusaasta alles algas), on taotlejana sobilik?
🗣 Jah, on. Kui taotlejal on tekkinud seadusest tulenev kohustus majandusaasta aruande
esitamiseks, peab majandusaasta aruanne olema esitatud hiljemalt taotluse esitamise
tähtpäeva seisuga (§ 10 lg 4 p 1). Kuna aruanne tuleb teil esitada hiljemalt kuue kuu jooksul
pärast majandusaasta lõppu ehk juuni lõpuks, ei saa KOP-i kevadvoorus nõuda 2022. aasta
aruandeid. Esitatud peab olema 2021. aasta aruanne.

❓ Kogukonna mõiste: kas näiteks üks külamuuseum saab taotleda toetust tegevusele, mis
hõlmab sama valla teistes külades asuvaid muuseume?
🗣 Jah, saab, kui talumuuseumit haldav ühing vastab KOP-i taotlejale esitatavatele
tingimustele. Taotlev MTÜ ega sihtasutus ei tohi olla loodud kohaliku omavalitsuse ega
riigiasutuse poolt ning mille äriühingud peavad moodustama selle liikmetest alla poole (§ 10
lg 1). Taotlusse planeeritud tegevused peavad olema avalikud ja viidama ellu just nende
külade kogukondade heaks.

TAOTLEMINE ja ARU ANDMINE

❓ Kas taotlusvoor on avatud kindlasti 3. aprillini? St kas see ei sulgu siis, kui taotluste
summeeritud rahasumma ületab meetmetes olevat summat?
🗣 Taotlusvoor on avatud kõigile taotlejatele kindla kuupäeva ja kellaajani - 03.04.2023 kella
16:30-ni. Taotlusvooru sulgemine ei ole seotud programmi toetussummadega.

❓ Kas kõik juhatuse liikmed saavad vaadata/muuta taotlust? Kas ka väline isik näeb ja
saab muuta taotlust, kui ta kontaktisikuks lisada?
🗣 Kõik e-toetuse keskkonnas kontaktisikuks lisatud isikud saavad taotlust vaadata ja
muuta. Ei mängi rolli, kas tegu on juhatuse liikme, lihtliikme või ühingusse mitte kuuluva

https://www.riigiteataja.ee/akt/124032021007


isikuga. Eraldi saab valida, kes saavad e-postile keskkonda saadetud kirjade teavitusi.

❓ Kas KOP-i taotlusvormi üldandmete lehele tuleb märkida sama projektiga seotud teise
meetmesse esitatud taotlus, mis on rahastusotsuse ootel?
🗣 Jah, üldandmete lehel olevale väljale "Käesoleva projektiga seotud toetused" saab lisada
teistest meetmetest taotletud toetused. Nimetada tuleks nii rahastuse saanud taotlused, kui
veel otsuse ootel olevad – võib lisada taotluse esitamise kuupäeva ja otsusest teavitamise
eeldatava aja. Välja juures on küsimus: "Kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendeid
käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?"

❓ Kas taotleja tausta alla käib taotlusvormis ka ühine ajalugu enne ühingu asutamist?
olema?
🗣 Kui ühing on värskelt asutatud, kuid varasem kooskäimine ja -tegevus on olnud, siis on
mõistlik see info kirja panna.

❓ Milline on soovitus tegevuste arvuks, kui detailne peab tegevus olema?
🗣 See sõltub konkreetsest projektist. Oluline on, et tegevused on loogiliselt grupeeritud ja
nende sisu on selgelt kirjeldatud. Tasub silmas pidada, et iga tegevusrida kantakse taotluses
ka eelarvereaks.

❓ Kuidas valida investeeringumeetmes asja ostmisel (nt kohvimasin vmt) näitajaid? Kas
kohvimasina ostmine on „Toetatud kogukonnateenuste arv“ või „Rajatud või korrastatud
avalikus kasutuses olevate objektide arv“?
🗣 Kohvimasin on ostetud ilmselt ühingule oma kogukonnale teenuste pakkumiseks ja
näitajaks tuleks valida seega „Toetatud kogukonnateenuste arv“.

❓ Kas projektis peab ära toodud olema juhendatavatel tegevustel juhendaja nimi ja tema
teenuse hind või saab ka hiljem leida juhendaja küsitud summa väärtuses?
🗣 Eelarves võib kirjeldada ka turu keskmise maksumusega kulu, ent konkreetsed
hinnapakkumised kujundavad läbimõelduma eelarve ja annavad taotlejale kindlustunde.

❓ Kui ühing on registreeritud nt Võru valda, aga kasusaajad-osalejad on ka
kõrvalvaldadest, kas saame arvestada ainult koduvalla kasusaajaid ja sündmustel osalejaid
sündmuse edukust hinnates?
🗣 Kasusaajateks ja väljundnäitajana osalejate arvuks saab märkida kõik osalejad
olenemata nende elukohast.

❓ Kuidas kogukonnas määratleda piirkonda, kas naaberküla inimene sobib ka osalejaks?
Olen suure valla piirkonnas.
🗣 Jah, sobib.

❓ Kui mul on kohaliku omavalitsuse (KOV-i) kinnituskiri investeeringu lubamise kohta
aastast 2022, kas pean paluma uue samasisulise kinnituskirja või võin esitada eelmise aasta
kuupäevaga kinnituskirja?
🗣 Kui kinnitus ei ole tähtajaline ja midagi ei ole muutunud, võib esitada ka 2022. aastal
väljastatud kinnituskirja. Kui kinnituse saamine pole aeganõudev, võiks ideaalis esitada siiski
värske kirja.



❓ Kas KOP-i aruandega on vaja esitada kulu- ja maksedokumendid?
🗣 Ei ole, kui neid pole taotluses loetletud tõendusmaterjalidena. Kulu- ja maksedokumendid
ei ole kohustuslikud tõendid, esitada palutakse sobivusel teenuste/tööde/ostude
üleandmis-vastuvõtmisakte.

❓ Kas ntks pop-up-telgi või murutraktori soetuse tõestusmaterjal on pilt ostetud telgist või
murutraktorist?
🗣 Ostude puhul on tõendusmaterjaliks nii üleandmis-vastuvõtmisakt kui foto.
Remonditööde vmt puhul samuti akt ja lisaks tasub teha "enne ja pärast" fotod.

TOETUS

❓ Kas 10% omaosalus on koos 4000-ga või lisaks. Ehk kas taotleda saab kuni 4000,
millele lisandub omaosalus 10%?
🗣 „Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise“ meetme toetussumma on kuni 4000
eurot, millele lisandub vähemalt 10% omaosalust projekti kogumaksumusest (§ 7 lg 2).

❓ Kuidas on mõistlik tegutseda, kui tegemist kulukama projektiga, mis ületab selgelt KOP-i
toetusmäära? Kas kirjutada eelarves lahti ikkagi kogu projekti maksumus ja selgitada, et
KOP rahastaks sealt X tegevusi ja ülejäänu tuleb teistest meetmest või küsida siis
konkreetsetelt ainult selles ulatuses KOP-ilt, mis mahuksid toetuse määra sisse?
🗣 Selguse mõttes võiks siiski kirjutada kogu projekti maksumuse, ent viidata konkreetselt
KOP-i toetusega kaetavatele kuludele ja selgitada, kuidas ja millal rahastatakse ülejäänud
kulusid. Komisjoni liikmetel on nii selgem pilt ja parem otsustada.

❓ Kuidas mõõdetakse kuluefektiivsust?
🗣 Komisjoniliikmed hindavad oma kogemuste ja teadmiste põhjal, kas tegevused ja kulud
on kuluefektiivsed (vajalikud, põhjendatud, tasakaalus).

ABIKÕLBLIKKUS

❓ Kas investeeringumeetme nn kogukonnateenuse pakkumiseks vajalik inventar on
abikõlblik?
🗣 Jah, on.

❓ Kas infostendide ostmine on abikõlblik?
🗣 Jah, kui nende vajalikkus on selgelt põhjendatud ja nad on kogukonnale avalikult
kasutatavad.

❓ Kas investeeringute meetme puhul võib soetatud seadmeid (köögitehnikat) kasutada ka
turistidele toitlustuse pakkumiseks või kogukonnaköögile välja rentimiseks?
🗣 Jah, võib. Nii luuakse teenus, millega on võimalik teenida omatulu, mis panustab
kogukonna säilimisse ja arengusse.

❓ Kui ühing soovib toetusega osta klubihoonele ukse, aga paigaldustöö teevad
vabatahtlikult oma inimesed, kas see on rahastusotsusele pigem positiivne või negatiivne?



🗣 (Vastas hindamiskomisjoni liige) Vabatahtlik oskuslik töö on pigem positiivne ja annab
eelduslikult rohkem punkte.

❓ Kas investeeringumeetmesse tehtava projekti teavituskulud (ntks reklaam kohalikus
lehes) on abikõlblikud toetussummast ja/või vähemalt 10% suurusest omaosalusest?
🗣 Teavitus kui meediakajastus ei ole investeeringumeetmes abikõlblik (§ 9 lg 1 p 12). Küll
võib toetusest või abikõlblikust omaosalusest katta objekti külge või lähedale kohtkinnitatud
toetuse kasutamisest teavitava (§ 23 lg 2 p 13) tahvli vmt soetuskulu.

❓ Kas nt projektijuhtimise ja töötasu kulud on abikõlblikud?
🗣 Projektijuhtimise kulud on abikõlblikud, kui need tasutakse eraisikuga sõlmitud
võlaõigusliku lepingu alusel. Teiselt juriidiliselt isikult ega füüsilisest isikust ettevõtjalt sisse
ostetud teenusena ei ole need abikõlblikud (§ 9 lg 1 p 6). Kõigi teenuste, ka projektijuhtimise
ja meediahalduse tasud peavad olema põhjendatud ja projekti tegevustega otseselt seotud.

❓ Plaanime remontida külakeskuse ühe ruumi, oleme võtnud kaks hinnapakkumist. Kuidas
kajastada taotluse eelarves reservsumma ettenägematute lisakulude katmiseks?
🗣 Reservsummasid ehk summasid, mille kohta ei ole võimalik tuua konkreetseid kulusid,
eelarvesse kanda ei saa. Kõik eelarves kajastatud kulud peavad olema konkreetselt välja
toodud. Kui projekti käigus selgub, et kulud lähevad planeeritust kallimaks, siis tuleb need
katta suurema omafinantseeringu arvelt.

❓ Kas transpordikuluks sobib ka kütusetšekk?
❓ Kas eraisikute sõidukite kütusekulu on abikõlblik projektis, millega liidetakse kogukonda
ühtsemaks tänu ühistele väljasõitudele (näiteks teatriskäigud, ekskursioonid jmt)?
🗣 Ainult tšekid, sõidupiletid jmt, mis on esitatud ilma kuluaruande või sõidupäevikuta, ei ole
KOP-i projektides abikõlblikkust tõendavad kuludokumendid. Kogukonna arengu meetmes
on ühingu kütusetšekk abikõlbliku kulu tõendav dokument, kui kütust on soetatud ühing oma
või renditud sõidukile (https://www.mtyabi.ee/nouanded/raamatupidamine). Muudel juhtudel
saab hüvitada isikliku sõiduauto hüvitamise reeglite (sõidupäevik/-leht) või kuluaruande
alusel.
Investeeringute meetmes ei ole abikõlblikud investeeringute ja ostude kasutusele võtmisega
seotud teenuste (transpordi- ja ehitusteenused, seadme paigaldamine ja muu selline) kulud,
mis on tehtud eraisikute osutatud teenuste eest maksmiseks (§ 9 lg 3 p 2). Abikõlblik on
juriidiliselt isikult tellitud transporditeenus.

❓ Kas ühingu liikmele saab ülekannet teha?
🗣 Projektiga seotud ühingu liikme isiklikke kulusid saab ülekandega hüvitada kuluaruande
alusel (§ 8 lg 2 p 4).

MUU

❓ Kust leian maakondliku rakendusorganisatsiooni (MARO) veebilehe aadressi?
🗣 Kõigi MARO-de viited leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) lehelt
https://rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm. KOP-i maakondades rakendajateks
ehk MARO-deks on omavalitsuste liidud või arenduskeskused.

❓ Kas eelmiste perioodide taotlustega saab tutvuda?
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🗣 Avalikult on nähtavad eelmiste perioodide rahastatud projektide nimed ja elluviijad
MARO-de kodulehtedel. Taotluste sisu ja menetluse käigus saadud informatsioon ning
dokumendid on konfidentsiaalsed (§ 24 lg 3 p 17).


