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Miks Kultuuriministeerium toetab?

• Toetuse andmise eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja
professionaalse helikunsti seisukohast oluliste
muusikasündmuste, kollektiivide ja kontserdikorraldajate
järjepidevus ja areng.

• Suurendada interpreetide ja heliloojate võimalust oma loomingu
tutvustamiseks.

• Talletada olulisi muusikaalaseid tekste ning tagada nende
kättesaadavus.

• Võimaldada noortele professionaaliks pürgivatele muusikutele
erialast taset tõstvaid sündmusi.



Mida Kultuuriministeerium toetab?

• Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad

• Muusikafestivalid ja suursündmused

• Helilooming ja muusikaalased väljaanded

• Muusikakonkursid

Lisainfo: https://kul.ee/toetused

https://kul.ee/toetused


Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad

Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja 
professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide 
ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti 
interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks 
ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks 
professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti 
muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja 
edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Lisainfo: https://kul.ee/muusikakollektiivide-ja-
kontserdikorraldajate-toetamine

https://kul.ee/muusikakollektiivide-ja-kontserdikorraldajate-toetamine


Muusikafestivalid ja suursündmused

Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja 
professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikafestivalide 
järjepidevus ja areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate 
võimalusi oma loomingu tutvustamiseks, parandada elanikkonna 
võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, 
suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate 
omaproduktsioonides ja edendada professionaalse 
kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Lisainfo: https://kul.ee/muusikafestivalide-ja-suursundmuste-
toetamine

https://kul.ee/muusikafestivalide-ja-suursundmuste-toetamine


Helilooming ja muusikaalased väljaanded

Toetuse eesmärk on väärtustada eesti heliloojaid ja heliloomingut, 
rikastada uue heliloomingu kaudu eesti muusikaelu ning talletada 
rahvuskultuuriliselt olulisi heliteoseid ja muusikaalaseid tekste ning 
tagada nende kättesaadavus, samuti muusikavaldkonnale oluliste 
teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumine.

Lisainfo: https://kul.ee/heliloomingu-tellimine-ja-muusikaalased-
valjaanded

https://kul.ee/heliloomingu-tellimine-ja-muusikaalased-valjaanded


Muusikakonkursid

Toetuse eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning 
interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja 
rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast 
taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

https://kul.ee/muusikakonkursside-toetamine

https://kul.ee/muusikakonkursside-toetamine


Kuidas Kultuuriministeerium toetab?

• Taotlusvoorud kuulutatakse välja, info pannakse välja 
Kultuuriministeeriumi kodulehele. 

• Määratakse taotlemise periood. 

• Taotlemine toimub taotlemise elektroonilises keskkonnas, viited on 
väljas Kultuuriministeeriumi kodulehel.

• Kõiki taotlusi hindab oma ala spetsialistidest kokku pandud komisjon.

• Taotlejat teavitatakse komisjoni otsusest elektroonilise taotlussüsteemi 
kaudu. 

• Peale projekti teostamist on vaja ettenähtud ajal jooksul esitada 
elektroonilise taotlussüsteemi kaudu projekti aruanne. 
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