
 

 

Kinnitatud  Projekti nõukogu e-koosolekul   

9.07.2021.a. 

 

Projekti taotlusvooru „Noore vabatahtliku tegevuspäevad 2021“ tingimused. 

 
1. Sissejuhatus:  

MTÜ Peace Child Eesti (PCE) viib käesoleval aastal koos partneritega ja toetajatega ellu 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital poolt toetatud projekt „Noortefoorum ja noore vabatahtliku 

tegevuspäev 2021“.  

 Projekti eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku 

aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid, et mõjutada neid 

tegutsema hoolivana, kaasava kodanikuna. Projekti raames üle Eesti läbiviidava „Noore 

vabatahtliku tegevuspäevad 2021“ tarbeks avame projektikonkursi praktilise väärtusega 

tegevuste toetamiseks.  
 

 

2. TAOTLUSVOORU PÕHIMÕTTED: 

2.1. Eesmärgid: 

Noore vabatahtliku tegevuspäevade raames on eesmärgiks panna kokku üle Eesti nädalavahetuse 

pikkune 24. – 26. September 2021 kestev programm, mis sisaldab praktilisi ettevõtmisi ja 

elluviimisi, millel on konkreetne tulem kogukonnale. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille 

eesmärgiks on võimaldada noortel ja teistel huvitatutel saada konkreetne kogemus vabatahtlikust 

tööst. 

 

2.2. Toetatavad tegevused: 

Eelistatud on noorte poolt ja noorte heaks loodud tegevused.Toetatavate tegevuste seas võivad 

olla: 

- Oma ümbruskonna või kogukonna heaoluks ette võetud haljastus-, koristus-, värvimis- ja 

parandustööd 

- Muud keskkonna kujundamisele, loomisele suunatud ettevõtmised kas noortekeskustes, 

koolides või mujal.  

- Projekti peavad olema kaasatud vabatahtlikud. 

Koolitused vabatahtlike võimestamiseks on abikõlblikud projekti eesmärgi saavutamise toetava 

tegevusena. Abikõlblikud ei ole hobikoolitused inimeste vaba aja sisustamiseks.  

 

2.3. Projektikonkursi maht 

Projektide toetamiseks on kavandatud 5000 EUR.  

 

2.4. Taotleda võivad: 

Projektikonkursil puudub vanusepiirang. Konkursist võivad osa võtta ka organisatsioonid, nii 

avaliku sektori asutused kui mittetulundusühingud, mis tegutsevad avatult ja läbipaistvalt, kooli 

omavalitsused, noorte volikogud või vabalt grupeerunud noored ja vanemad. Projekti võib esitada 

ka füüsiline isik. 

 

 

 



 

 

 

2.5. Taotleda ei või: 

Taotlejaks ei saa olla üleriigilised katusorganisatsioonid ja võrgustikud, erakonnad, tööandjate ja 

äriühingute liidud, ametiühingud ja kutseliidud. Toetust ei anta organisatsioonile, millel on 

maksuvõlgnevus toetuse esitamise, taotluse hindamise või toetusotsuse tegemise ajal. 

 

2.6. Projekti kestvus ja toetuse suurus 

Projekti abikõlblikkuseperiood on 06.09.–30.09.2021. Tegevuste elluviimise aeg peab jääma 

ajavahemikku 24.09- 26.09.2021. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 400 EUR. PCE on 

võimalik taotleda toetust kuni 90% eelarve katmiseks. Projekti kaas- või omafinantseering peaks 

olema vähemalt 10%, millest 5% peab vähemalt olema taotleja rahaline ning kuni 5% 

mitterahaline omafinantseering. 

 

2.7. Konkursi aeg 01.07.2021 00:00 - 30.08.2021 14:00 

 

2.8. Projekti eelarve ja finantsaruandlus 

Toetuse ja projekti kaasrahastamise abil võib katta ainult projekti abikõlblikke kulusid, mis 

peavad olema eelarve vormil lahti kirjutatud kululiikide kaupa, vastavad projekti eesmärkidele ja 

tegevustele, on vajalikud ja põhjendatud ning on seotud otseselt projekti elluviimisega.  

 

Projekti abikõlblikud kulud on otseselt projekti elluviimisega seotud kulud 

- projekti materjalid – n.n. värvid, prügikotid, pintslid ja muu sarnane. 

- projekti sisuliste tegevuste läbiviimiseks vajalikud teenused/eksperditasud 

- ürituste ja koolitustega seotud kulud 

- projektiga seotud trüki- ja digitaalsete materjalide väljaandmisega seotud kulud 

- teavitustegevuse kulud (sh veebileht, kampaaniate korraldamine jmt); 

- osalejate/vabatahtlike toitlustamine ja transport 

- ekpsertide ja koolituse kulud  

- muud projekti elluviimisega seotud taotluse eelarve seletuskirjas põhjendatud kulud 

 

Projekti abikõlblikud kulud ei ole:  

- investeeringud; 

- toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud (sh tehingud juhatuse 

liikmele ja projektijuhile kuuluva äriühinguga, v.a. leping FIEga); 

-  projektijuhtide, koordinaatorite, assistentide jt projekti juhtimisega seotud isikute töötasu; 

-  finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud ning teised finantskulud; 

-  viivised, rahatrahvid jmt; 

-  reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks; 

- muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud (nt pangakaardi 

hooldustasud). 

 Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud punktis 2.6. näidatud projekti 

abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on laekunud ja nende alusel ülekanded tehtud 

abikõlblikkuse perioodile järgneva 10 kalendripäeva jooksul. Abikõlblikkuse perioodil kasutamata 

jäänud toetus tagastatakse. Kõik projekti elluviimisel tekkinud kulud peavad olema tõendatud 

arvete või võrdväärset tõendusväärtust omavate raamatupidamisdokumentidega ja esitatud koos 

vormikohase finantsaruandega. PCE ei aktsepteeri kulusid, mis on välja makstud sularahas. Kõik 



 

 

PCE toetusest ja kaasfinantseeringust tehtavad projektikulud peavad olema tasutud 

pangaülekandega taotleja arveldusarvelt viitega projektile. 

 

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE 

3.1. Projektikonkursil osalemiseks: 

Taotlus esitatakse etteantud vormil eesti keeles (v.a. projekti lühitutvustus vene keeles 

(mittekohustuslik). Taotlusvormis täidetakse kõik vajalikud lahtrid selliselt, et projekti vajalikkus 

selgub täies ulatuses taotlusvormist ja projekti eelarvest. Taotlusvormile lisatakse projekti 

vormikohane eelarve. Taotluse ja eelarve iga lehekülg allkirjastatakse (digitaalselt) vastutava 

füüsilise isiku või taotleva organisatsiooni Äriregistri kehtival registrikaardil oleva 

esindusõigusliku isiku poolt.  

Kõik vormid on leitavad aadressil http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-

2021/vabatahtliku-tegevuspaev/  

 

Vormikohane taotlus, eelarve ja lisad esitatakse hiljemalt 30. august 2021 kell 10.00 ühes 

eksemplaris elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal. Paberkandjal esitatud 

klammerdamata taotlus saadetakse tähitud kirja või käsipostiga projektimeeskonna kontorisse 

Tallinnas: 

 

"Noore vabatahtliku tegevuspäevad 2021" 

Peace Child Eesti 

Peterburi tee 71, 11415 Tallinn 

Taotlusvooru koordinaatorile Pr. Daina Arfanova 

märksõnaga "Noore vabatahtliku tegevuspäevad" 
 

ning lisaks taotlus koos eelarvega e-kirja teel aadressile: projekt@peacechild-estonia.org 

ettenähtud tähtajaks. Digitaalselt allkirjastatud taotlus esitatakse paberkandjal kopeerimata 

elektrooniliselt aadressile: projekt@peacechild-estonia.org. 

 

NB!!! Hilinenud taotlused läbivaatamisele ei kuulu.  

Taotlusvormi puudulik täitmine (sh eelarve seletuskirja puudulikkus) on aluseks projekti 

tunnistamiseks mitteabikõlblikuks tehnilise hindamise käigus. 

 

3.2. Projekti hindamine ja tulemustest teavitamine: 

Projekti hinnatakse taotlusvormi ja eelarvevormi alusel – kogu hindamiseks vajalik info peab 

olema neis vormides. Projektide hindamiseks on kokku pandud hindamisnõukogu, mis koosneb 

projekti partnerite ja kutsutsud ekspertide esindajatest (Tallinna Haridusameti noorsootöö 

osakonna esindaja, MTÜ Peace Child Eesti esindaja, Lastekaitse Liidu esindaja, Noorteühenduse 

esindaja, Riigikogu liige, meedia esindaja) ja kutsutud ekspertidest. 

 

Positiivse otsuse korral sõlmib PCE taotlusvooru toetuslepingud projekti elluviijaga. Toetuse 

väljamaksmine toimub 5 tööpäeva jooksul järgmiselt: 

- toetuslepingu allakirjutamise järel 100% toetusest; 

Aruande esitamise tähtajad fikseeritakse toetuslepingus. Aruandele peavad olema lisatud kõik 

projekti kohta käivad kuludokumendid (arved jm). 

 

 

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/vabatahtliku-tegevuspaev/
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3.3. Teavitamine, avalikustamine ja toetusele viitamine 

Toetuse saajad avaldavad oma organisatsiooni ja „Noore vabatahtliku tegevuspäevade“ kodulehel 

ja aadressil asuval projektiandmebaasil minimaalselt projekti nime, lühikirjelduse ja eesmärgid, 

projekti tegevuskava ja eraldatud toetuse summa ning regulaarselt projekti üritused, väljundid ja 

tulemused. 

 Toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus avalikkust regulaarselt projekti 

tegevustest ja saadud toetusest. Ürituste korraldamisel toovad korraldajad esile  ürituse seose PCE 

toetusega. Taotleja veebilehtedel, trükistel, infomaterjalidel, kutsetel, ürituste programmidel, 

esitlus- jt materjalidel, sh digitaalsetel, esitatakse sobivas kohas PCE ja Kodanikuühiskonna 

Sihtkapitali projekti logod, lisaks sellel viide projekti toetajale järgmiselt:  

 

Projekt „Noore vabatahtliku tegevuspäevad: XXXXXX (teie projekti nimi)“ toimub 

„Noortefoorumi ja noore vabatahtliku tegevuspäevade 2021“  raames ja projekti rahastab 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 
 

3.4. Toetuslepingu muutmine ja toetuse tagasinõudmine 

Kõik muutused projektilepingus tuleb kooskõlastada PCEga esitatud kirjaliku avalduse alusel, 

ning PCE poolt määratud järelvalve isikuga. 

PCEl on õigus nõuda toetust osaliselt või täielikult tagasi:  

- kui toetuse saaja rikub toetuslepingus sätestatud tingimusi, sh aruannete esitamise tähtaegu 

ega vii ellu tegevus- ja ajakavas kavandatud tegevusi; 

- kui ülekantud toetust ei ole taotleja kasutanud lepingus sätestatud kuludeks ja mahus; 

- kui toetuse saaja ei ole panustanud projekti taotleja poolt lubatud kaasrahastamist; 

- kui ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti elluviimise 

tähtaegu ei ole olulises osas järgitud;  

- kui taotluse esitamise või projekti elluviimise ajal on toetuse saaja esitanud valeandmeid 

või varjanud andmeid; 

- kui toetuse saaja on rikkunud õigusaktides sätestatud kohustusi. 

 

4. LISAINFO 

 

MTÜ Peace Child Eesti ja partnerid 

Veebileht: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/vabatahtliku-tegevuspaev/   

 

E-mail: projekt@peacechild-estonia.org  

 

Daina Arfanova, taotlusvooru koordinaator  daina@peacechild-estonia.org, tel. 53267778 
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