Aktiivsete Kodanike Fondi
keskmise suurusega ja suurprojektide
taotlusvooru infopäev

20.10.2020

ACF-i eesmärk
• Tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate
rühmade mõjujõudu.
• Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist
jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia,
kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade
mõjujõu suurendamises.
• Programmi rahavastavad Island, Liechtenstein ja Norra.

III taotlusvoor
EESMÄRGID (3 erinevat suunda):
1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus
2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele
3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud
Teemavaldkonnad, mida rahastatakse:
• demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
• inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine;
• sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
• sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
• keskkond ja kliimamuutused.

III taotlusvoor
Läbivate teemadena toetatakse programmi raames järgmisi väljundeid:
• noorte kaasamine;
• vabakonna võimekuse ja jätkusuutlikkuse tugevdamine;
• vähemsoodustatud piirkondade ja sihtrühmadeni jõudmine;
• kultuuridevahelise mõistmise parandamine, eelkõige rahvusvähemuste puhul.

III taotlusvoor
Eesmärk

Teemavaldkond

Summa

Tugevam demokraatlik
kultuur ja suurenenud
kodanikuteadlikkus

• Demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea
valitsemistava ja läbipaistvus;
• keskkond ja kliimamuutused

600 000 EUR

Laiem toetus inimõigustele • Inimõiguste kaitse ja võrdne kohtlemine; 410 000 EUR
ja võrdsele kohtlemisele
• sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade
kaasatus;
• sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald

Haavatavate rühmade
suurem mõjujõud

• Inimõiguste kaitse ja võrdne kohtlemine; 240 000 EUR
• haavatavate rühmade sotsiaalne õiglus ja
kaasatus;
• sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald

Oodatavad tulemused
Programmitasandi
eesmärk

Tugevdada kodanikuühiskonda ning
suurendada kodanikuaktiivsust ja
haavatavate rühmade mõjujõudu

Indikaatorid

Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk

Kodanikuteadlikkust ilmutava sihtrühma osatähtsus

Eesmärk

Alaeesmärk 1.1

TUGEVAM DEMOKRAATLIK KULTUUR
JA SUUREM KODANIKUTEADLIKKUS

Vabaühenduste poolt mõjutatud poliitikate ja õigusaktide hulk riiklikul
tasandil
Vabaühenduste poolt mõjutatud poliitikate ja õigusaktide hulk
kohalikul tasandil
Vabaühenduste hulk, mis kasutavad huvikaitses uuringuid või muid
teadmispõhise poliitikakujundamise jaoks vajalikke vahendeid

Kodanike suurem kaasatus poliitika
Poliitika kujundamisse kaasatud kodanike hulk
kujundamisse läbi vabaühenduste tegevuse
Kodanikuharidust pakkuvate vabaühenduste hulk

Alaeesmärk 1.2

Kodanikuteadlikkuse edendamine

Kodanikuõiguste ja osaluse teemadel koolitatud/haritud inimeste hulk
Kodanike osalust soodustavate uudsete meetodite ja
lähenemisviiside hulk

Alaeesmärk 1.3

Head valitsemistavad ja suurem
läbipaistvus

Vabaühenduste algatusel headele valitsemistavadele, läbipaistvusele
ja teabe kättesaadavusele suunatud tegevuste hulk

Juhised taotlejatele ja projekti elluviijatele p 3.1

Oodatavad tulemused
Tugevdada kodanikuühiskonda ning
Programmitasandi suurendada kodanikuaktiivsust ja
haavatavate rühmade mõjujõudu
eesmärk

Indikaatorid

Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk

Inimõiguste eest seisva sihtrühma osatähtsus
Soolise võrdsuse eest seisva sihtrühma osatähtsus
Eesmärk

LAIEM TOETUS INIMÕIGUSTELE JA
VÕRDSELE KOHTLEMISELE

Teenuste osutamisest kasu saajate hulk (NB! Teenuse osutamist
toetatakse üksnes selliste tegevuste puhul, mis panustavad
teadlikkuse kasvatamisse, kodanike huvide kaitsesse ja nende
mõjujõu suurendamisele ja/või on vajalikud huvikaitsetegevuse
toetamiseks)
Mõjutatud õigusaktide ja poliitikate hulk

Alaeesmärk 2.1

Suurem teadlikkus inimõigustest ja võrdsest
kohtlemisest

Vabaühenduste eestvedamisel inimõiguste alal haritud inimeste
hulk

Alaeesmärk 2.2

Inimõiguste alase huvikaitsetegevuse
toetamine

Inimõiguste ja võrdse kohtlemise propageerimisse kaasatud
vabaühenduste hulk

Alaeesmärk 2.3

Suurem teadlikkus soolisest
võrdõiguslikkusest

Soolise võrdõiguslikkuse alaste algatuste hulk
Teadlikkust kasvatavate kampaaniate hulk

Juhised taotlejatele ja projekti elluviijatele p 3.2

Oodatavad tulemused

Programmitasandi
eesmärk

Indikaatorid

Tugevdada kodanikuühiskonda
ning suurendada
kodanikuaktiivsust ja
Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk
haavatavate rühmade
mõjujõudu

Mõjujõudu suurendavatest tegevustest osa saanud haavatavate inimeste hulk
Eesmärk

Alaeesmärk 3.1

Alaeesmärk 3.2

Alaeesmärk 3.3

Alaeesmärk 3.4

HAAVATAVATE RÜHMADE
MÕJUJÕU SUURENDAMINE

Haavatavate rühmade
kaasamine neid mõjutavate
poliitikate kujundamisse
Haavatavate rühmade vajadusi
rahuldavate uute meetodite ja
lähenemisviiside kujundamine
Diskrimineerimise ohvrite ja
teiste haavatavate rühmade
nõustamine ja toetamine
Haavatavate rühmade kohta
kujunenud eelarvamuste ja
negatiivsete stereotüüpidega
võitlemine

Pakutavatest teenustest kasu saajate hulk (NB! Teenuse pakkumist toetatakse
üksnes selliste tegevuste puhul, mis panustavad teadlikkuse kasvatamisse,
kodanike huvide kaitsesse ja nende mõjujõu suurendamisse ja/või on vajalikud
huvikaitsetegevuse toetamiseks.)
Vabaühenduste algatatud ettevõtmiste hulk, millega kaasatakse haavatavaid rühmi
neid mõjutavate poliitikate kujundamisse
Haavatavate rühmade vajadustele vastavate uute meetodite hulk
Diskrimineerimise ja inimõiguste rikkumise ohvreid nõustavate ja toetavate
vabaühenduste hulk
Haavatavate rühmade vastu suunatud vihakõne ja eelarvamusi vähendavate
algatuste hulk
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III taotlusvoor
Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on näiteks:
• kodanikualgatus avaliku poliitika mõjutamisel ja demokraatlike praktikate tugevdamisel;
• kodanikuaktiivsus, vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikus elus osalemine;
• osalemine avaliku poliitika kujundamises ja otsuste langetamises, sh kodanikuühenduste tegevust
soosiva keskkonna arendamine;
• LGBTI-inimeste õiguste ja nende diskrimineerimise vastu võitlemine;
• kodanikuühiskonna võimekuse suurendamine (sh vabaühenduste jätkusuutlikkuse kasvatamine,
tegutsemine koostöövõrgustikes, vastutustundlikkuse edendamine);
• partnerlussuhted vabaühenduste ning avaliku ja erasektori vahel;
• kodanikuharidus ja -koolitus;
• sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalse ettevõtluse arendamine;
• kultuuridevaheline dialoog, sh vähemuse ja enamuse suhtlust võimaldavad platvormid;
• põlvkondadevaheline koostöö;
• teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine keskkonna teemadel, sh kliimamuutused ja nendega kohanemine;

Loetelu on mittetäielik ja sisaldab üksnes näiteid võimalikest toetuskõlblikest tegevustest.

III taotlusvoor
Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja 1 250 000 € kahte liiki strateegilistele projektidele:
• Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000 –
60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud.
• Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja
projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või
koalitsioonidele, mille moodustavad vähemalt kolm vabaühendust.

• Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos
partnerorganisatsioonidega Islandilt, Liechtensteinist ja Norrast, saavad hindamisel lisapunkte.
• Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist
toetavad algatused, mis samuti saavad hindamisel lisapunkte.
• Samuti soodustatakse eri tasandite vabaühenduste omavahelist koostööd ning taotlused, mis kaasavad
oma tegevustesse teiste hulgas ka kohaliku tasandi ühendusi, saavad hindamisel lisapunkte.

Taotlejad ja partnerid
ACF-i abikõlblikud taotlejad on Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad
avalikes huvides, on valitsusvälised ning sõltumatud valitsussektorist, poliitilistest parteidest ja ettevõtetest.
Ühing võib olla ka just registreeritud.
Abikõlblike projektipartnerite hulka kuuluvad järgmised üksused:
• igasugused avaliku ja erasektori üksused, nii ärilised kui ka mitteärilised, samuti vabaühendused, mis on
asutatud juriidiliste isikutena kas Eestis, mõnes muus EMP toetust saavas riigis, doonorriigis
(doonorpartnerlusprojekt) või EMPsse mitte kuuluv aga Eestiga ühist piiri omavas riigis ehk Venemaal;
• ükskõik milline rahvusvaheline organisatsioon, asutus või agentuur;
• mitteametlikud rühmitused, ajutised ja omaabiorganisatsioonid, mis ei ole Eestis registreeritud juriidilised
isikud.
Abikõlblikud organisatsioonid saavad esitada iga taotlusvooru raames ühe taotluse (põhi)taotlejana.
Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda juhistes taotlejatele ja projekti elluviijatele, mis asub acf.ee
lehel.
• Projekti kooskõla programmi eesmärkidega 20
• Metoodika
• Mõju

20
15

• Taotleja kogemused ja võimekus
• Jätkusuutlikkus
• Eelarve

15

10
10

• Teabevahetus

4

• Lisaväärtused

6
Kokku 100

Abikõlblikud kulud
Toetuse määr on kuni 95% projekti abikõlblikest kuludest.
Kaasfinantseering on lubatud teha 100% ulatuses mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis.
Kaasfinantseering võib olla ka rahaline, aga ei ole nõutav. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti
elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Antud konkursi raames on vabatahtliku
töö väärtuseks vahemik 4,66 EUR/h ja 11,24 EUR/h olenevalt töö iseloomust.
Otsesed kulud, mida projekti elluviija ja/või projektipartner kooskõlas oma raamatupidamispõhimõtete ja
sise-eeskirjadega käsitleb projekti elluviimisega vahetult seotuna ning mida seetõttu saab
raamatupidamissüsteemis kajastada otse projekti arvele.
Kaudsed kulud, mida projekti elluviija ja/või projektipartner ei saa projektiga otseselt seostada, küll aga
saab neid kajastada kuludena, mis tulenevad projektiga seotud abikõlblikest otsestest kuludest. Kaudsed
kulud ise ei tohi sisaldada abikõlblikke otseseid kulusid. Kaudsed kulud peavad moodustama õiglase osa
projekti elluviija või projektipartneri üldkuludest. Projekti elluviijad ja projektipartnerid võivad kogu projekti
kestel nende arvestamiseks kohaldada ühtset määra, s.o kuni 15% abikõlblikest otsestest projekti
meeskonna tööjõukuludest.

Abikõlblikud otsesed kulud
Projekti otsesed kulud jagunevad järgmisteks kulugruppideks:
• Projekti meeskonna tööjõukulud
• Muud tööjõukulud sh vabatahtlik töö
• Projekti tegevustega otseselt seotud kulud (sh sisseostetud teenused, tööd ja väikevahendid)
• Projekti elluviimiseks vajaliku põhivara soetamisega soetud kulud

NB! Eelarvevormis ei saa Te ise ridu juurde lisada. Kui mingis kulugrupis oleks vaja rohkem ridu, palun
meile sellest teada anda.

Abikõlblikud kaudsed kulud
Kui taotleja valib võimaluse kaudsete ehk üldkulude arvestamiseks kasutada projekti vältel ühtset määra ehk kuni
15% projekti meeskonna otsestest tööjõukuludest, siis aruannetega ei ole vaja esitada arvete koopiaid. Neid küsime
vaid pisteliselt, reeglina koos 1.vahearuandega. Maksekorralduste koopiaid esitama ei pea.
Küll aga soovime projekti alguses, et kaudsed kulud moodustavad õiglase osa projekti elluviija või projektipartneri
üldkuludest.
Selleks on vajalik on näidata:
• 1) keskmine organisatsiooni üldkulu aastas või kuus ja
• 2) ACF projekti osakaal organisatsiooni kogu aasta tegevustest.
Näiteks: MTÜ xxx üldkulud on aastas 150.000.-, kuus seega 12.500.-. ACF projekt on 100.000 2 aasta peale ehk
50.000/aastas, kogu tegevusmaht sel aastal on 650.000, seega ACF moodustab u 7,7% selle aasta tegevusest.
Üldkulusid võiks projektis kajastada siis max 12.500*7,7% = 962,50 EUR kuus/3850 EUR 4 kuu kohta.
Selle alusel saame me võrrelda, kas projekti läinud üldkulud on proportsioonis kogu organisatsiooni tegevusega.
• Kui ühtset määra ei kasutata, siis 15% nõuet ei ole, aga kaudsed kulud peavad ikkagi olema seotud projekti otseste
kuludega ja olema proportsioonis kogu organisatsiooni tegevusega. Ka sel juhul küsime pisteliselt arveid, reeglina
1.vahearuandega, maksekorraldusi mitte.

Abikõlbmatud ja abikõlblikud kulud
Abikõlbmatud kulud on näiteks:
• maa või kinnisvara ostuga seotud kulud;
• tagastatav käibemaks;
• teistest allikatest kaetavad kulud; jne.

Abikõlblikud kulud on näiteks:
• kinnisvara rekonstrueerimise või renoveerimisega seotud kulud, mis moodustavad kuni 50% projekti
abikõlblikest otsestest kuludest;
• uuele või kasutatud põhivarale tehtav kulu, tingimusel et amortisatsioonikulud arvestatakse vastavalt
üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele, mis on tavapärased teiste samalaadsete esemete puhul.
Juhul kui fondioperaator tuvastab, et seadmed on projekti tulemuste saavutamiseks hädavajalikud, võib
olla abikõlblik kogu põhivara kogu ostuhind; jne.

Teavitamine
• Aktiivne koduleht või FB leht viitega ACF programmile
• Avalik info projekti kohta eesti ja inglise keeles (projekti lühitutvustus vähemalt)
• Teavitusüritus (vähemalt 1, kui toetuse suurus on alla 50 000 eurot, kui toetussumma on suurem, siis
vähemalt 2)
• Logod

Rahastatavate projektide väljavalimine
1.

tehniline hindamine, st administratiivsetele ja abikõlblikkuse nõuetele vastavuse kontroll;

2.

sisuline hindamine, mille viivad läbi sõltumatud eksperdid;

3.

valikukomisjoni poolne ülevaatus;

4.

Avatud Eesti Fondi nõukogu lõplik otsus projektide rahastamise kohta.

Kogu valikuprotsess võtab aega keskmiselt 2,5 kuud, seega projektiperioodi alguseks võiks planeerida
märtsi algust.

Projektidele tehtavad maksed ja aruandlus
Maksed
Ettemakse 15-25% lepingusummast. See kantakse eraldi projektikontole. Mõjuvatel põhjustel võib toetuse
saaja taotleda projektiga seotud maksete tegemist oma põhikontolt.
Vahemaksed - vahearuande esitamisel on projekti elluviijal on õigus esitada vahemakse nõue (kuni 25%
lepingusummast), kui ta on ära kulutanud 50% varasematest ette- ja vahemaksetest.
Lõppmakse 10% peale lõpparuande heakskiitmist.
Maksete summa sõltub projekti tegevuskavast ning nende suurus lepitakse kokku projekti elluviija ja AEFi
vahelises toetuslepingus.
Aruanded
Vahearuanded tuleb esitada iga nelja kuu järel. Pärast esimest nelja kuud esitavad kõik projekti elluviijad
täieliku vahearuande.
Lõpparuanne esitatakse 30 päeva jooksul pärast projekti lõppkuupäeva möödumist.

Taotluse esitamine
Taotlus tuleb esitada ACF-i taotlusvormil koos järgmiste lisadega:
• detailne eelarve;
• partnerluskinnitused (juhul kui projekti plaanitakse ellu viia koos partneriga);
• olulisimate töötajate ja võtmeisikute CV-d;
• põhitaotleja viimase majandusaasta aruanne.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil acf@oef.org.ee hiljemalt 07.12.2020
kell 23.59 Eesti aja järgi.

• Taotlusvormid ja muud abimaterjalid on leitavad Avatud Eesti Fondi veebisaidilt www.acf.ee.
• KKK - https://acf.ee/taotlusvoorud/kusimused-ja-vastused

Täiendav toetus doonorpartnerlusprojektidele
• Eesmärgiks hoogustada koostööd abisaajariikide (sh Eesti) ning doonorriikide Norra, Islandi ja
Liechtensteini vahel

• Toetust saanud doonorpartnerlusprojektidel on võimalus kaasata käimasolevatesse projektidesse uusi
partnereid Norrast, Islandilt või Liechtensteinist või laiendada koostööd olemasolevatega

• Täiendava toetuse summa kuni EUR 3 000 projekti kohta

• Taotlemine jooksvalt projektiperioodi jooksul
• Taotleda saab 1 kord projektiperioodi jooksul

Abimaterjal
Veebiseminarid:
• https://heakodanik.ee/aktiivsete-kodanike-fondi-abimaterjalid/
Abimaterjalid:
• https://heakodanik.ee/trykised/
• Käsiraamatud: Organisatsiooni arendamine, Hea huvikaitse, Kaasamine
Mõju hindamine ja mõõtmine
• Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine
https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-Kodaniku%C3%BChenduste-uhiskondlikumoju-hindam
ine.pdf
• Praktiline mudel vabaühenduse ühiskondliku mõju hindamise läbiviimiseks
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Vabauhenduse-%C3%BChiskondliku-mojuhindamine.pdf
2019 civil society organization sustainability index
• https://heakodanik.ee/uudised/varske-rahvusvaheline-uuring-kiidab-eesti-vabakonna-voimekust-kuid-viitab-ka-mit
metele-murekohtadele/

Täname!
Info ACF taotlusvoorude kohta
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
+ 372 55563398
ksenia@oef.org.ee

Info ACF koolituste kohta
Inna Laanmets
Vabaühenduste Liit
+ 372 5011482
inna@heakodanik.ee

