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Taotlemise tähtaeg

Taotlusi saab esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks

puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

Vormikohane taotlus esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. 



www.kulka.ee



Ida-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise kord

Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning

toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi

jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

• maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuriürituste ning projektide 

korraldamist ja läbiviimist;



Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp 

• uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi 

maakonnas;

• maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste 

väljaandmist;

• kohalike rahvariiete soetamist ja valmistamist 

rahvakultuurikollektiividele;

• maakonnaüleste kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist;



Projektitoetused

Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Ida-Virumaaga seotud kultuuri- ja 
spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning 
maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et säilitada, arendada, 
elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi 
valdkonda.

Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 
25% projektikulude kogumahust.



Ekspertgrupp eelistab toetada

• põhjalikult lahti kirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, osalejate arv, kogus, 
toimumise aeg, koht jms);

• põhjalikult kulu liikide lõikes lahti kirjutatud eelarvega projekte;

• projekte, milles küsitud toetuse summa ei ületa 2000 eurot projekti kohta;

• projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;

• taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;

• projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;



Ekspertgrupp eelistab toetada

• näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult 

ühekordse esitamisega;

• sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Ida-Virumaal registreeritud ja 

tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;

• noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis.



Ekspertgrupp ei toeta

• taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;

• toitlustuskulusid ja päevarahasid;

• kollektiivide ja spordiorganisatsioonide juhendajate ning treenerite töötasusid;

• jõulude ja jaanipäeva tähistamist ning riiklike pühade puhul pidulike ürituste 
korraldamist;

• koolitusreise ja õppemaksude tasumist;

• laagreid ja ekskursioone;

• sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;

• tänuürituste ja asutusesiseste sündmuste korraldamist;



Ekspertgrupp ei toeta

• üldjuhul kollektiivide ja üksikisikute osavõttu riigisisestest konkurssidest, 

festivalidest ja võistlustest;

• jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;

• projekte, millel on puudulik sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.



Tegevustoetused

Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Ida-Virumaa loominguliste 
kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.

Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Ida-
Virumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

Toetuse suurus on kuni 500 eurot.



Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama

• organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;

• aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;

• kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;

• saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb 
maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).



Tegevustoetusest ei saa katta

• ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;

• toitlustamist ja päevarahasid;

• põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;

• sidekulusid;

• tööjõukulusid.



Kasulikud lingid

https://kulka.ee/ekspertgrupid/ida-virumaa/raha-

jagamise-kord/poryadok-raspredeleniya-

denezhnyh-sredstv-ekspertnoj-gruppy-ida-

viruskogo-uezda

https://kulka.ee/ekspertgrupid/ida-virumaa/raha-jagamise-kord/poryadok-raspredeleniya-denezhnyh-sredstv-ekspertnoj-gruppy-ida-viruskogo-uezda

