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Kristiina Avik

Taotlustähtajad ja avanevad meetmed

Pildi aurtor Heikki Leis



Avanevad meetmed ja tähtajad

1. juuli avaneb, tähtaeg 1. september 

Kultuuri suurprojektide toetus

Huvitegevuse korraldamise toetus

Rahvusvähemuste ja linnaosaseltside projektid

1. august avaneb, tähtaeg 1. oktoober

Programmitoetus

1. detsember avaneb, tähtaeg 1. veebruar

Arengutoetus

Investeeringutoetus

Jooksev: mobiilsus – hetkel vaid Lätti ja Leetu
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Kristiina Avik

Kultuuriprojekti toetus 



Kultuuriprojekti toetus
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o Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult 
toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

o Kultuuriprojekti toetust ei ole lubatud kasutada:

- kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude 
(sealhulgas laenumaksed või -intressid) katmiseks;

- kommunaalteenuste eest tasumiseks;

- varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude 
rahaliste kohustuste tasumiseks;

- asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada 
olulises mahus muuks kui konkreetse kultuuriprojekti tarbeks

Ei toetata tegevusi, mis on juba linnaeelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.



Kultuuriprojekti toetus
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o Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu
olemasolu vähemalt 10% väikeprojektide puhul ja 30% suurprojektide puhul
kultuuriprojekti kogumaksumusest.

o Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus 
arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

o Kultuuriprojekti korraldamisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud 
kasutada kuni 20% Tartu linnalt saadud toetusest.

Kultuuriprojekti toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 5000 eurot, kaasa arvatud)

2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 eurot)



Suurprojekti toetus
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Kultuuriprojekt, mille taotletav summa on alates 5001 eurost (kaasa arvatud), ülemmäär on 50
000 eurot. Hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu
oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot.

o Taotluse esitamise tähtaeg: 1. september 2020 (k.a)

o Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks

o Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

o Vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem 
kui 20% vähendamise kohal tuleb programmilised muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada.

o 2021. aastaks seatud prioriteedid:

Projekt arendab rahvusvahelist valdkondlikku koostööd Tartu 
kultuuriorganisatsioonide/loovisikute seas;

Projekt populariseerib uuenduslikul moel kultuuri linnaruumis;

Projekt viib kokku erinevad sihtrühmad (rahvused/põlvkonnad vms) omavaheliseks 
sisuliste tegevustega koostööks.



Väikeprojekti toetus
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Kultuuriprojekt, mille taotletav summa on kuni 5000 eurot (kaasa arvatud), 
alammäär puudub

Taotluste esitamise tähtajad:

1. september 2020 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on november 2020 –
jaanuar 2021 – avamise võimalikkus selgub juulikuu jooksul.

1. detsember 2020 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on veebruar – mai 
2021

1. aprill 2021 (k.a) projektidele, mille toimumisajaks on juuni – oktoober 2021

o Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemise aastaks või taotlemisele 
järgnevaks kalendriaastaks.



Taotlus
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o Taotleja info (nimi, registrikood, esindaja nimi, esindaja isikukood, 
taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed)

o Kultuuriprojekti nimi

o Taotletav toetussumma

o Kultuuriprojekti toimumisaeg

o Kultuuriprojekti vastavuse kirjeldus seatud prioriteedile

o Kultuuriprojekti vajalikkuse põhjendus (sh projekti kirjeldus ja 
üldeesmärk)

o Kultuuriprojekti alameesmärgid ja nende mõõdikud

o Tegevusplaani kirjeldus

o Elluviijate nimed ja lühitutvustus

o Teavitusplaani kirjeldus

o Kogueelarve ja riskianalüüs



Hindamiskriteeriumid
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Hindamiskriteerium Kriteeriumi eest 
saadav 
maksimaalne 
punktide arv 

1) Kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus 30

2) Alameesmärkide, tegevuste ja mõõdikute loogilisus ning 
asjakohasus

30

3) Projekti elluviijate kompetentsus 15

4) Teavitusplaani asjakohasus 10

5) Rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks 15

6) Prioriteedile vastavuse põhjendus 10

KOKKU 110



Küsimused?

Lisainformatsioon kultuuriprojektide kohta:

Kultuuriteenistuse peaspetsialist Kristiina Avik

Kristiina.Avik@tartulv.ee

Tel. 736 1359
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Liis Kägu

Mobiilsusprojekti toetus



Kultuuri mobiilsusprojekti toetus

Mittetulundusühingule/sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi 
poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, 
konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise 
võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval 
kohtumisel. 

Toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi 
osalusega juriidiline isik.

Taotluste esitamine: aastaringne, vähemalt kaks kuud enne lähetuse 
algust 



Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Toetuse suurus ühe füüsilise isiku kohta:

100 eurot, kui lähetusse minnakse Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu 
Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni 
Pihkva ja Leningradi oblast)

200 eurot, kui lähetusse minnakse teistesse Euroopa riikidesse ja Venemaa 
Föderatsiooni Euroopa osasse (välja arvatud Pihkva ja Leningradi oblast)

300 eurot, kui lähetusse minnakse muudesse riikidesse

Toetuse ülemmäär ühele organisatsioonile ühele sündmusele minekuks on 
3000 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 isiku kohta kollektiivis

Minnes korraga mitmesse riiki, antakse toetust suurema riigi toetusmäära 
järgi.



Prioriteedid

Mobiilsusprojektide prioriteedid on järgmised:

a) Rahvusvaheliste valdkonnapõhiste kontaktide loomine organisatsiooni 
arendamiseks ja valdkonna tugevdamiseks Tartu linnas;

b) Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektitaotluste 
ettevalmistamiseks projektiplaani olemasolul;

c) Tartu linna esindamine rahvusvahelistel kõrgetasemelistel üritustel, 
sündmustel ja konkurssidel. 



Taotlus
Taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood;  
taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);

Ülevaade taotleja eelneva tegevusaasta tulemustest, kui taotleja on 
Tartus tegutsenud vähem kui kaks aastat;

Lähetuse aeg;

Lähetatavate nimed, isikukoodid ja seos lähetava organisatsiooniga;

Lähetuse sihtkoht, sealhulgas organisatsiooni nimi, mida 
külastatakse või sündmus, millel osaletakse;

Lähetuse eesmärk ja lähetatavate roll eesmärgiga seoses;

Lähetusest tõusev kasu organisatsioonile, sealhulgas teadmiste või 
kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaan;

Lähetuse vastavus seatud prioriteedile.



Hindamiskriteeriumid

lähetuse eesmärk ja lähetatavate roll eesmärgiga seoses (kuni 40 punkti);

lähetusest tõusev kasu organisatsioonile, sealhulgas teadmiste või 
kogemuste jagamise ja jätkutegevuste plaani kvaliteet (kuni 40 punkti);

lähetuse vastavus prioriteedile (kuni 20 punkti)

Toetuse saamiseks peab taotlus saama hindamisel vähemalt 70 punkti ja
vastama prioriteetsele eesmärgile.



Liis Kägu

Huvitegevuse toetus

Pildi autor: Mati Tint



Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. september. 

Taotlemine www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt 
üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

16 lauljat kooris,

12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,

12 tantsijat rahvatantsurühmas,

10 osalejat harrastusteatri trupis,

5 osalejat käsitööringis,

5 osalejat folkloorirühmas,

5 osalejat pärimusmuusika huviringis.
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Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mille 
eesmärgiks on rahvakultuurialase huvitegevuse korraldamine.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide
õppekavas kinnitatud tegevustele.

Taotlemiseks esita keskkonnas www.tartu.ee/kotoetused taotlus.
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Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Dokumendid:

1. Tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav 
dokument.

2. Huviringi juhendajate erialast haridust tõendavad dokumendid. 

Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama harrastajate nimekirjad
vastavate huviringide taotluste juurde.

Harrastaja kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega 
esitatakse hiljemalt 1. novembriks.

Kogu vajalik info on ka taotluse vormis, koos viidetega aktidele.
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Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Pearaha:

iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, 

kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik 

esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Alates 2019. aastast kinnitatud toetuse määrad ühingule harrastaja 
kohta:

Vanuses 60+ harrastajad: 50 eurot

Vanuses 7-26 harrastajad: 100 eurot

Vanuses 7-26 saavutustoetuse III astme ühingus harrastajad: 150 eurot

Lisaks saavutustoetused (3 astet), mis sõltuvad eelarve võimalustest. 
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Küsimused?

Lisainformatsioon mobiilsusprojektide ja huvitegevuse toetuse 
kohta:

Kultuuriteenistuse peaspetsialist Liis Kägu

Liis.Kägu@tartulv.ee

Tel. 736 1357
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Kristel Kalda

Kultuuriprogrammi toetus



Kultuuriprogrammi toetus

Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi 
(vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja 
korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. 

Suurprogramm 10 001 - 50 000, väikeprogramm kuni 10 000. 

Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi
osalusega juriidiline isik

Kultuuriprogrammi toetust ei ole lubatud kasutada:

kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sealhulgas 

laenumaksed või -intressid) katmiseks;

varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste 

tasumiseks;

asjade ostmiseks või muudeks investeeringuteks, mida on võimalik kasutada olulises mahus 

muuks kui konkreetse kultuuriprogrammi tarbeks.
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Kultuuriprogrammi toetus

Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või 
kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja 40% 
suurprogrammi kogumaksumusest. 

Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus 
arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast 
lähtudes.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks www.tartu.ee/kotoetused.

Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks aastaks.

Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus. 
Toetuse andmisel rohkem kui 20% väiksemas mahus on taotlejal õigus vähendada programmi 
tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, kooskõlastades muudatused eelnevalt 
kultuuriosakonnaga.
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Taotlus

taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood;  taotleja 
asukoha aadress ja kontaktandmed);

kultuuriprogrammi nimi;

taotletav toetussumma;

kultuuriprogrammi vajalikkuse põhjendus (sh programmi koostamise 
põhimõtted);

kultuuriprogrammiga saavutatavad eesmärgid, tegevused ja mõõdikud
eesmärkide täitmise hindamiseks;

kultuuriprogrammi elluviijate nimed ja lühitutvustus;

kultuuriprogrammi tegevusplaani kirjeldus;

kultuuriprogrammi teavitusplaani kirjeldus;

kultuuriprogrammi kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja 
kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta
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Hindamiskriteeriumid

kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete 
selgus (30 p);

kultuuriprogrammi eesmärkide (sihtgrupp, kvaliteet, kommunikatsioon), 
tegevuste ja nende mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);

kultuuriprogrammi elluviijate võimekus (15 p);

teavitusplaani asjakohasus (10 p);

kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).

hindamiskomisjon võib (sõltumata taotluses kirjeldatust) hinnata programmi vajalikkust 

kõrgemalt, arvestades kultuuriprogrammi olulisust Tartu kultuurimaastikul, ning sellest 

lähtuvalt anda vajalikkuse eest täiendavalt punkte kuni 30 punktini.
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Küsimused?

Lisainformatsioon kultuuriprogrammide kohta:

Kultuuriteenistuse juhataja Kristel Kalda

Kristel.kalda@tartulv.ee

Tel. 7361 051
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Kultuuriinvesteeringu toetus
Kristel Kalda



Kultuuriinvesteeringu toetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale 
mittetulundusühingule  või sihtasutusele tema tegutsemiskohas 
ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või 
kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks         
vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. 

Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik 
või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, 
kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt 
kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele 
investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.
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Kultuuriinvesteeringu toetus

Toetust võib kasutada ehitus- või rekonstrueerimistööde 
tegemiseks, inventari või seadmete ostmiseks või paigaldamiseks 

Toetust ei saa kasutada taotleja eksponaadi soetamiseks ja 
rekonstrueerimiseks ning käibemaksu tasumiseks, kui taotleja on 
käibemaksukohuslane

Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise 
infosüsteemis hiljemalt 1. veebruariks. 

Toetus antakse taotlemisaastaks.

Toetuse suurus 5000-10 000 eurot.
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Taotlus

taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood;  
taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed);

taotletav toetussumma;

investeeringu vajalikkuse põhjendus;

investeeringu vastavuse kirjeldus seatud prioriteetidele;

investeeringu kirjeldus, tehtud eeltegevuste kirjeldus;

investeeringu mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus;

investeeringu elluviimise aeg;

investeeringu kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja 
kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta

Taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumist või eelarve selgitus
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Hindamiskriteeriumid

investeeringu vajalikkus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet (30 p);

investeeringute mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus (30 p);

investeeringute elluviimise ajakava realistlikkus (20 p);

kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Eelistatakse taotlejaid, kes varem ei ole investeeringute toetust 
saanud ja reeglina ei anta toetust ühele taotlejale mitmel 
kalendriaastal järjest. 
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Küsimused?

Lisainformatsioon kultuuriinvesteeringu toetuse kohta:

Kultuuriteenistuse juhataja Kristel Kalda

Kristel.kalda@tartulv.ee

Tel. 736 1051
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Kultuuri arengutoetus
Kristel Kalda



Kultuuri arengutoetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale 
mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, tegevusteks, 
mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad 
organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel 
määral paremal tasemel teenuseid, haarata uusi sihtrühmi.

Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik 
või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, 
kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt 
kolmel eelneval kalendriaastal.
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Kultuuri arengutoetus

Toetust võib kasutada organisatsiooni inimeste koolitamiseks, 
õppe- või arendusreisideks, arengudokumentide väljatöötamiseks, 
ekspertteenuse tellimiseks või inventari soetamisega kaasnevate 
arendus- ja koolitustegevuste rahastamiseks. Arengutoetust ei saa 
kasutada töötasu maksmiseks.

Taotlus tuleb esitada veebipõhises taotlemise ja menetlemise 
infosüsteemis hiljemalt 1. veebruariks. 

Toetus antakse taotlemisaastaks

Toetuse suurus 5000 - 10 000 eurot
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Taotlus

taotleja info (nimi ja registrikood; taotleja esindaja nimi ja isikukood;  taotleja 
asukoha aadress ja kontaktandmed);

taotletav toetussumma;

taotleja organisatsiooni ja selle arenguvajaduse kirjeldus, ülevaade tehtud 
eeltegevustest;

tegevuse vastavuse kirjeldus seatud prioriteetidele;

arengutoetuse taotlemise eesmärk, olemasoleva algtaseme ja soovitud 
lõpptaseme kirjeldus, mõõdikud tulemuse hindamiseks;

tegevusplaan arengu elluviimiseks koos ajakavaga;

tegevuse elluviijate nimed ja lühitutvustus;

tegevuse kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma- ja 
kaasfinantseeringut) ja nägemus riskide maandamise kohta.

Taotlusele tuleb lisada kolm hinnapakkumist või eelarve selgitus
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Hindamiskriteeriumid

organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud 
eeltegevuste vastavus vajadustele (20 p);

arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute 
vastavus eesmärkidele (20 p);

tegevusplaani ja ajakava realistlikkus (20 p);

tegevusplaani elluviijate võimekus (20 p); 

kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Eelistatakse taotlejaid, kes varem ei ole arengutoetust saanud ja 
reeglina ei anta toetust taotlejale mitmel kalendriaastal järjest
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Küsimused?

Lisainformatsioon kultuuri arengutoetuse kohta:

Kultuuriteenistuse juhataja Kristel Kalda

Kristel.Kalda@tartulv.ee

Tel. 736 1051
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Hindamine ja toetuse saamine

25.06.2020

Pildi autor: Jane East



Taotluste hindamine 

Hindamiskomisjon

Iga taotlust hindab vähemalt pool hindamiskomisjoni liikmeist

Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide
liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga

Moodustub pingerida, komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte 
saanutele toetuse andmiseks, arvestades mh vajalikkuse kriteeriumiga

Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust 
väiksemas mahus

Uuendatud hindamisjuhend, asub siin
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https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kultuur%20ja%20vaba%20aeg/Kultuur/Kultuuri%20valdkonna%20toetuste%20korra%20hindamisjuhend_uuendatud%202020.pdf


Toetuse saaja kohustused

nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna 
turundustegevustes;

esitama andmed oma sündmuste kohta Kultuuriaknasse esimesel 
võimalusel pärast sündmuse aja selgumist. 

taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu taotluses esitatud meeskonnas, 
sündmuse toimumise ajas, tegevusplaanis või muus taotluse olulises 
osas muudatuste tegemiseks;

informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude 
rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis 
tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;

esitama aruande õigeaegselt.
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Lingid

Spoku taotlussüsteem: https://tartu.ee/kotoetused/

Määrus nr 59: https://www.riigiteataja.ee/akt/425042019013

Määrus nr 38: https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017034?leiaKehtiv

Tartu linna kodulehekülg: https://www.tartu.ee/et/kultuurivaldkonna-
toetused

KU30 Tartu kultuuristrateegia 2030: 
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuht
imine/Arengukavad/KU30_strateegia.pdf

Uudiskirjaga liitumine: https://www.tartu.ee/et/kultuuriinfo-uudiskiri

Kultuuriaken: https://kultuuriaken.tartu.ee/et
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Aitäh ja ilusat suve!
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