
Rahastamisvõimalused 

kultuurivaldkonnas tegutsevatele 

vabaühendustele

Ave Härsing

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht



❖ Integratsiooni Sihtasutus on lõimimis- ja rändevaldkonna 
kompetentsikeskus:

algatame ja toetame tegevusi, mis on suunatud 
lõimunud ja sidusa ühiskonna kujunemisele.

❖ Integratsiooni Sihtasutuse asutajaõigusi teostab 
Kultuuriministeerium, aga tegevusi rahastavad ka SiM, 
VäM, RaM ja HTM.

❖ Toetusi eraldab Integratsiooni Sihtasutus taotlusvoorude 
alt

❖ Enamasti toimub taotlemine 

Kultuuriministeeriumi toetuste 

menetlemise infosüsteemis 

https://toetused.kul.ee/et/login
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https://toetused.kul.ee/et/login
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1. Lõimumist edendavad kultuuri- ja 
spordiüritused
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Eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste
kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Oodatavad tulemused:

ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;

suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;

ellu on viidud kultuuritegevused, milles osalevad erineva

kultuuritaustaga inimesed;

ellu on viidud sporditegevused, milles osalevad

erineva kultuuritaustaga inimesed;

toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;

välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad

teavitusmaterjalid.



1. Lõimumist edendavad kultuuri- ja 
spordiüritused (jätk)

Kuulutatakse välja aasta alguses (jaanuar)

Toetatakse lõimumist edendavaid kultuuri- ja sporditegevusi Eestis ja/või
antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse min summa on 1000 eurot 

ja maks summa 10 000 eurot.

Iga taotleja saab esitada 

ühe taotluse.
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2. Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine

Kuulutatakse välja aasta alguses, jaanuari keskel

Aluseks kultuuriministri määrus

Eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri
säilitamisele ja tutvustamisele Eestis

Tulemused:

1. Rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on 
elujõulised;

2. rahvusvähemuste kultuuri on tutvustatud Eesti avalikkusele;

3. ellu on viidud traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;

4. välja on antud kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;

5. loodud on koostöövõrgustik rahvusvähemuste ja eesti 
kultuuriseltside vahel;

6. noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside 
tegevustesse.
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2. Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine (jätk)

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle 
põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise 
ja arendamisega.

Toetust ei anta (kui on teised rahastamisallikad):

- rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 
määruse nr 24 (31.12.18) alusel tegevustoetust 

- projektidele, mida on toetatud 

vähemusrahvuste kultuuriauto-

noomia seaduse alusel.

Maks toetussumma 6000 eurot
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3. Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetus
Mõeldud ainult RV katusorganisatsioonidele, kelleks on:

Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis 
liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi 
tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Eesmärk: aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende 
liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele 
arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud kultuuriline mitmekesisus Eesti 
ühiskonnas, katusorganisatsioonide omavaheline koostöö, noorte 
osalemine ning koostöö eesti kultuuriasutustega, kultuuripärandit 
tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

Toetust antakse kolme kalendriaasta tegevusteks, hetkel on käimas 
toetusperiood 2022-2024

Toetust saab 17 katusorganisatsiooni ja 

nende 256 liikmesorganisatsiooni
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4. Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja 
kultuuriüritused

Rahastaja on Rahandusministeerium, riigihalduse ministri määruse alusel

Eesmärgiks:

- elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna 
elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning 
vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest; 

- spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu aidata kaasa erinevate 
piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga ning mitmekesistada 
spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi.

Toetatakse

- erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja 
filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordiüritused. 

- Eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, 
nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused.

Maakonna inimeste ja organisatsioonide ettevõtlikkuse kasvatamiseks 
oodatakse nende kaasamist ürituste korraldamisse panustamisel. 
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4. Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad
spordi- ja kultuuriüritused (jätk)

Kuulutatakse välja 2 korda aastas: kevadel ja sügisel

Toetatavad üritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, 
osalevate inimeste miinimumarv on 1000.

Ei toetata projekte, mis on ellu viidud enne taotluse esitamist.

Taotleja võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, FIE,
kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus.

Taotletava toetuse summa võib olla 10 000 - 25 000 eurot.

NB! Toetuse kasutamise aeg on 10 kuud alates taotlusvooru
avamisest.
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5. Eesti väliskogukondadele suunatud 
omaalgatuslike projektide taotlusvoor

Kuulutatakse välja II poolaastal (august), on praegu avatud

Eesmärgiks tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt 
Eestiga.

Toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis:

- tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, 

- aitavad kaasa Eesti identiteedi säilimisele välismaal,

- toetavad Eesti head kuvandit, 

- suurendavad Eestis teadlikkust diasporaade tegevustest.

Prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud jur. isik ja FIE ning välisriigis 
registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Projektile antav toetus on maksimaalselt 5000 eurot.

Toetuse kasutamise aeg on 6 kuud alates taotlusvooru väljakuulutamisest.
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6. Lõimumisvaldkonna aastapreemiad

Kuulutatakse välja suve alguses, on praegu avatud. Tähtaeg 1. september.

Eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust, 
sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste 
koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

1. Lõimumise raudvara – Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja 
pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus.

2. Aasta sillalooja – eesti ja eesti keelest erineva emakeelega 

elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. 

3. Aasta sõnumikandja – lõimumist toetavate hoiakute 

kujundamine meedia kaudu.

4. Aasta säde – isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus 

lõimumise valdkonnas.

Igas kategoorias antakse üldjuhul välja üks 1000 euro suurune preemia.
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TÄNAN!
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