Aktiivsete Kodanike Fondi
tegevustoetuse
taotlusvooru infopäev

02.12.2021

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 rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra. Tegevustoetuse vooru
rahastab Norra.

Tegevustoetuse taotlusvoor
Vabaühenduste tegevustoetuste taotlusvooru eesmärgiks on toetada teatud
tulemusvaldkondades tegutsevate keskmise suurusega huvikaitseorganisatsioone nende
strateegliste eesmärkide saavutamisel, samuti tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse
tõstmisel.

Maksimaalne taotletav summa: 100 000€.
Toetuse periood: 01.01.2022 – 31.12.2023.

Tegevustoetuse taotlusvoor
Taotlusvooru eelarve on kokku EUR 500 000. Eeldatavalt toetatakse käesoleva
taotlusvooru raames kokku 5 vabaühendust maksimaalselt 100 000 euro
ulatuses 24 kuu vältel.
Eesmärk

Teemavaldkond, milles organisatisoon
Summa
tegutseb
Tugevam demokraatlik
• Demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea
300 000 EUR
kultuur ja suurenenud
valitsemistava ja läbipaistvus;
kodanikuteadlikkus
• keskkond ja kliimamuutused*
Laiem toetus inimõigustele • Inimõiguste kaitse ja võrdne kohtlemine; 200 000 EUR
ja võrdsele kohtlemisele
• sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade
kaasatus;
• sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald
*keskkonna ja kliimamuutustega seonduvat toetatakse üksnes siis, kui see moodustab ühe osa meetmetest, millega edendatakse
kodanike osalemist ühiskondlikus elus, nende huvide kaitset, sotsiaalset innovatsiooni ja kodanikuaktiivsust

Oodatavad tulemused

Indikaatorid
Kodanikuteadlikkust ilmutava sihtrühma osatähtsus
Vabaühenduste poolt mõjutatud poliitikate ja õigusaktide hulk
riiklikul tasandil

Tulemus 1

Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem
kodanikuteadlikkus
Vabaühenduste poolt mõjutatud poliitikate ja õigusaktide hulk
kohalikul tasandil
Vabaühenduste hulk, mis kasutavad huvikaitses uuringuid või muid
teadmispõhise poliitikakujundamise jaoks vajalikke vahendeid

Alaeesmärk 1.1

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
lähenemisviiside hulk

Alaeesmärk 1.3

Head valitsemistavad ja suurem läbipaistvus

soodustavate

uudsete

meetodite

ja

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

Oodatavad tulemused

Indikaatorid
Inimõiguste eest seisva sihtrühma osatähtsus
Soolise võrdsuse eest seisva sihtrühma osatähtsus

Tulemus 2

Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele Teenuste osutamisest kasu saajate hulk (NB! Teenuse osutamist
toetatakse üksnes selliste tegevuste puhul, mis panustavad
kohtlemisele
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 Vabaühenduste eestvedamisel inimõiguste alal haritud inimeste
kohtlemisest
hulk

Alaeesmärk 2.2

Inimõiguste
toetamine

alase

huvikaitsetegevuse Inimõiguste ja võrdse kohtlemise propageerimisse kaasatud
vabaühenduste hulk
Soolise võrdõiguslikkuse alaste algatuste hulk

Alaeesmärk 2.3

Suurem teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest
Teadlikkust kasvatavate kampaaniate hulk

Tegevustoetuse taotlusvoor
Vabaühenduste võimekuse tõstmine on tegevustoetuse oluline osa. Taotleja mitmeaastane strateegia
ja/või tegevuskava peab käsitlema sellega seotud aspekte. Taotlusvormis tuleb organisatsiooni võimekuse
tõstmisega seotud eesmärgid lahti kirjutada. Lõplik võimekuse tõstmise plaan kooskõlastatakse

fondioperaatoriga pärast positiivse toetusotsuse tegemist. Eeldatakse, et umbes 10% tegevustoetuse
summast kasutatakse toetuse saaja võimekuse tõstmisele suunatud tegevustele. Tegevusplaani
väljatöötamisse ja rakendamisse on soovitav kaasata väliseid eksperte.

Kes saab olla taotleja?

ACF-i abikõlblikud taotlejad on Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad
avalikes huvides, on valitsusvälised ning sõltumatud valitsussektorist, poliitilistest parteidest ja ettevõtetest.

NB! ACF-i tegevustoetuse saajad ei saa kandideerida edaspidistele ACF-i toetustele 2014-2021
rahastusperioodil.

Täiendavad abikõlblikkuse nõuded tegevustoetuste
taotlejatele
• taotleja on registreeritud vähemalt 60 kuud enne (ehk hiljemalt 18.01.2017) taotluste esitamise tähtpäeva (seda kontrollitakse
e-äriregistri andmete põhjal);
• taotleja keskmine sissetulek (st kogutulud majandusaasta aruande alusel) peab olema vahemikus 100 000 – 500 000 eurot
aastas, võttes aluseks 2019 ja 2020 finantsaasta (selle tõestuseks esitab taotleja 2019 ja 2020.aasta majandusaasta
aruanded);
• taotleja põhitegevus on ühes järgmistest tulemusvaldkondadest:
• Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus (slaid 8)
• Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele (slaid 9)
• taotlejal on olemas mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, mis sisaldab ka huvikaitsetegevusi;
• taotleja tegutseb avatult ja läbipaistvalt, mis tähendab miinimumina seda, et taotleja kodulehel on avalikkuse jaoks
kättesaadav:

• taotleja majandusaasta aruanded (vähemalt viimase kahe aasta kohta);
• taotleja juhtorganitesse (nõukogu, juhatus) kuuluvate liikmete nimed;
• ajakohane teave taotleja tegevuse kohta.

Aruanded ja väljamaksed
• Sisulise aruandluse puhul peab toetuse saaja näitama, kuidas tema tegevus on aidanud kaasa ACF-i 1. ja 2. tulemusvaldkonna

eesmärkide täitmisele koos saavutatud indikaatoritega. Sisuaruande vormi koostab fondioperaator.
• Toetuse saaja ei pea esitama detailseid finantsaruandeid selle kohta, kuidas toetussummat on kasutatud. Toetussumma
väljamaksed ei sõltu teotuse saaja tehtud konkreetsetest kuludest. Kulud loetakse kantuks toetussumma väljamaksmisega.
• Toetus makstakse välja kolmes osas: 50% toetusest ettemaksuna 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, 40% toetusest
pärast esimese aastaaruande heakskiitmist ja lõppmakse 10% toetusest pärast lõpparuande heakskiitmist.

Finantssätted
• Toetuseks on kindlaksmääratud summa.
• Taotleja esitab koos taotlusega organisatsiooni 2 aasta üldeelarve, mis sisaldab taotletavat summat, et fondioperaator saaks
hinnata toetuse potentsiaalset mõju. Organisatsiooni üldeelarve peab olema kooskõlas ja vajalik taotleja mitmeaastase
strateegia ja/või tegevuskava ja tegutsemisvõimekuse tõstmise eesmärkidega, et tagada raha optimaalne kasutus.
• Toetuse saaja on kohustatud pidama detailset raamatupidamisarvestust kooskõlas kohaldatavate raamatupidamisstandardite
ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega. Toetusperioodi lõpus esitab toetuse saaja fondioperaatorile sõltumatu audiitori
poolt koostatud aruande. Aruanne peab kinnitama, et toetuse saaja on kasutanud saadud toetust vastavalt fondioperaatori ja
toetuse saaja vahel sõlmitud lepingule. Juhul, kui toetuse saaja tellib ka muudel põhjustel sõltumatu auditi, siis võib eelpool
mainitud aruande asendada viimase toetusaasta audiitori aruandega tingimusel, et seal käsitletakse ja mainitakse konkreetselt
ka ACF-i toetust.

Toetuse saaja kohustused (1)
Toetuse saaja esitab fondioperaatorile toetuse kasutamise kohta järgmised aruanded:
1. Sisuline aruanne esimese 6 kuu kohta 31.juuliks 2022;

2. Aastaaruanne esimese 12 kuu kohta 28.veebruariks 2023. Aastaaruanne koosneb järgmistest dokumentidest:
• Sisuaruanne, milles sisaldub hinnang toetuse saaja edusammude kohta taotluses näidatud sihtide saavutamisel
(s.t kooskõla ACF-i tulemusraamistikuga ja tegutsemisvõimekuse plaaniga) viimase aasta jooksul;
• 2022 finantsaasta bilanss ja tulemiaruanne (väljatrükk oma raamatupidamisest);
• Kaasajastatud mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, kus on näidatud:
• millised tegevused, eesmärgid ja tulemused on saavutatud viimasel 12 kalendrikuul kasutades ACF-i
tegevustoetust;
• milliste tegevuste, eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks plaanitakse kasutada ACF-i tegevustoetust
käesoleval aastal.
3. Kinnitatud aastaaruanne esitatakse fondioperaatorile hiljemalt 30.juunil 2023.

Toetuse saaja kohustused (2)
4. Lõpparuanne 28.veebruariks 2024. Lõpparuanne koosneb järgmistest dokumentidest:
• Sisuaruanne, milles sisaldub hinnang toetuse saaja edusammude kohta taotluses näidatud sihtide saavutamisel
(s.t kooskõla ACF-i tulemusra amistikuga ja tegutsemisvõimekuse plaaniga) viimase aasta jooksul;
• 2023 finantsaasta bilanss ja tulemiaruanne (väljatrükk oma raamatupidamisest);
• Kaasajastatud mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, kus on näidatud, millised tegevused, eesmärgid ja
tulemused on saavutatud viimasel 12 kalendrikuul kasutades ACF-i tegevustoetust.
• sõltumatu audiitori hinnang toetuse lepingujärgse kasutamise kohta (ainult 2 toetusaasta).
5. Kinnitatud aastaaruanne esitatakse fondioperaatorile hiljemalt 30.juunil 2024.

Aastaaruanne ja lõpparuanne kiidetakse heaks pärast hindamiskoosolekut fondioperaatori ja toetuse saaja vahel.

5. Toetuse saajad on kohustatud avalikkust teavitama ACF-i toetusest.

Hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda juhistes tegevustoetuse taotlejatele, mis asub acf.ee lehel.

• Mitmeaastase strateegia ja/või tegevuskava kvaliteet

20

• Mitmeaastase strateegia ja/või tegevuskava asjakohasus

20

• Taotleja kogemused

30

• Majanduslik elujõulisus

15

• Läbipaistvus

10

• Organisatsiooni tegutsemisvõimekuse tõstmise plaan
5
Kokku 100

Rahastatavate projektide väljavalimine
1. tehniline hindamine, st administratiivsetele ja abikõlblikkuse nõuetele vastavuse kontroll (slaid 7);

2. sisuline hindamine, mille viivad läbi sõltumatud eksperdid (slaid 15);
3. valikukomisjoni poolne ülevaatus;
4. Avatud Eesti Fondi nõukogu lõplik otsus projektide rahastamise kohta.

Kogu valikuprotsess võtab aega keskmiselt 2 kuud.

Taotluse esitamine
Taotlused esitatakse selleks ettenähtud taotlusvormis kooskõlas taotlusvormi täitmise juhistega.

Täielik taotlusvorm koosneb järgmistest dokumentidest:
• Täidetud taotlusvorm (word või pdf);
• Täidetud 2-aastane eelarvevorm (excel);
• Taotleja mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava;
• Kinnitatud ja e-Äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded 2019 ja 2020 aasta kohta (või link nendele
taotlusvormi viimasel leheküljel);
• Võtmeisikute CV-d.
Taotluste esitamise tähtaeg on 18.jaanuar 2022.a. Taotlused tuleb esitada eesti keeles elektroonselt e-maili teel
aadressile acf@oef.org.ee hiljemalt kell 23:59 taotluse esitamise tähtpäeval. Kõik dokumendid peavad olema ühes
digitaalses konteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Taotlusvormid ja muud abimaterjalid on leitavad Avatud Eesti Fondi veebisaidilt www.acf.ee.

Vabaühenduste Liidu strateegia-veebiseminar
7. detsembril
"Kuidas planeerida tegevusi nii, et need toetaksid
organisatsiooni pikaajalisi plaane?"

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

