
Mittetulundusliku tegevuse 
toetamise kord

jaanuar 2022



MTT 2021 aastal

• Projektitoetus
• I voor

• Eelarve 20 000 eur / taotlused 30 (14 sport/16 muu) / toetati 15 (6 sport/9 muu)

• II voor
• Eelarve 6 000 eur / taotlused 8 (2 sport/ 6 muu) / toetati 5 (2 sport/3 muu)

• III voor
• Eelarve 4 000 eur / taotlused 3 (0 sport/3 muu) / toetati 3 (0 sport/3 muu)

• Tegevustoetus 19 taotlejat/ 8 500 eur



Mida ja mis summas?

• Tegevustoetus- kuni 500 eur

• Projektitoetus- kuni 2000 eur (kuni 2 taotlust 1 voorus, 
kokku max 2000 eur)

•Projektitoetuse reserv- kuni 1000 eur

• Kaasfinantseerimise toetus- kuni fondi aastane 
kogusumma



Millal?

• Tegevustoetus- 1. veebruar (01.01.-31.12)

• Projektitoetus- 1. veebruar (01.01-31.12)

1. august (01.10.- järgmise aasta 31.03)

• Kaasfinantseerimise toetus- aastaringselt

• Projektitoetuse reserv- enne järgmist taotlusvooru   



Tegevusoetus

•Vähemalt 1 avalikkusele ja kogukonnale suunatud 
tegevus aastas

• Taotluseid hindab komisjon (planeeritud tegevused, 
senine tegevus)

•Aruanne hiljemalt 31.jaanuar



Projektitoetus

• Ajas ja ruumis piiritletud ühekordne, konkreetse eesmärgi 
saavutamiseks, mittetulundustegevusena kavandatav 
tegevus või tegevuste kogum

• Omafinantseering vähemalt 10% (5% rahaline)

• Spordi valdkond/muu valdkond

• Aruanne 1 kuu pärast projekti lõppu



Projektitoetuse taotlus

• Taotluseid hindab komisjon

• Hinnatakse (vt lisa 1- hindamiskriteeriumid):
• Põhjendatus (eesmärk, probleem, kitsaskoht, tegevuskava) (40%);

• Mõju kogukonnale, linna arengule (sh kaasamine, koostöö, kas tegevused 
aitavad eesmärke saavutada, riskid) (35%);

• Kulutõhusus (eesmärkide ja tegevuste vastavus toetuse mahule, kulud on 
vajalikud ja mõistlikud, läbipaistev, detailne, kas on kaasfinantseerijad) (25%).

• Spordi valdkonna projektidel on eelistatud laste ja noortega seotud 
projektid.



Projektitoetuse reserv

• ERAND

• Tegevused, mida ei olnud võimalik ette näha enne käimasolevat 
taotlusvooru ja toimuvad enne järgmist taotlusvooru

• Taotluseid ei hinda komisjon, otsuse teeb linnavalitsus



Kaasfinantseerimise toetus

• Omaosaluse tagamiseks teistest fondidest antavate projektitoetuse 
tagamiseks

• Eeldus on põhirahastaja positiivne otsus projekti toetuseks

• Eelarveliste vahendite olemasolu, avalik huvi 



Kuidas esitada taotlus?



E-toetuste keskkond SPOKU



Karola.Jaanof@paide.ee
+372 52 48 695 
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