
Aktiivsete Kodanike Fondi 

taotlusvooru infopäev
Tehniline osa



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.



I taotlusvoor

Valdkonnad:

• demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

• inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine;

• sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

• sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

• keskkond ja kliimamuutused.

Tulemused:

1. Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus

2. Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

3. Haavatavate rühmade suurem mõjujõud



Projektid

Kokku jagatakse taotlusvooru raames välja kuni EUR 1,100,000 kahte liiki strateegilistele projektidele:

• Keskmise suurusega projektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 30 000 –

60 000 eurot ja projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. 

• Suurprojektid, mille toetussumma jääb kõigis valdkondades vahemikku 80 000–100 000 eurot ja 

projektiperioodi kestus on vahemikus 18–24 kuud. Toetused on suunatud vabaühenduste võrgustikele või 

koalitsioonidele, mille moodustavad vähemalt kolm vabaühendust. 

Konkursi raames soodustatakse partnerlust doonorriikidega ning projektid, mis viiakse ellu koos 

partnerorganisatsioonidega, saavad hindamisel lisapunkte.



Taotlejad ja partnerid

ACF-i abikõlblikud taotlejad on Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad 

avalikes huvides, on valitsusvälised ning sõltumatud valitsussektorist, poliitilistest parteidest ja ettevõtetest.

Abikõlblike projektipartnerite hulka kuuluvad järgmised üksused:

• igasugused avaliku ja erasektori üksused, nii ärilised kui ka mitteärilised, samuti vabaühendused, mis on 

asutatud juriidiliste isikutena kas Eestis, mõnes muus EMP toetust saavas riigis, doonorriigis 

(doonorpartnerlusprojekt) või Venemaal;

• ükskõik milline rahvusvaheline organisatsioon, asutus või agentuur;

• mitteametlikud rühmitused, ajutised ja omaabiorganisatsioonid, mis ei ole Eestis registreeritud juriidilised 

isikud. 

Abikõlblikud organisatsioonid saavad esitada iga taotlusvooru raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. 

Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.



Abikõlblikud kulud

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. 

Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis.

Mitterahaline panus võib moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 50%. Mitterahalise panuse tohib 

teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev valitsusväline organisatsioon. Vabatahtliku töö 

väärtusele on seatud kindlad töötasu määrad.  

Otsesed kulud, mida projekti elluviija ja/või projektipartner kooskõlas oma raamatupidamispõhimõtete ja 

sise-eeskirjadega käsitleb projekti elluviimisega vahetult seotuna ning mida seetõttu saab 

raamatupidamissüsteemis kajastada otse projekti arvele. 

Kaudsed kulud, mida projekti elluviija ja/või projektipartner ei saa projektiga otseselt seostada, küll aga 

saab neid kajastada kuludena, mis tulenevad projektiga seotud abikõlblikest otsestest kuludest. Kaudsed 

kulud ise ei tohi sisaldada abikõlblikke otseseid kulusid. Kaudsed kulud peavad moodustama õiglase osa 

projekti elluviija või projektipartneri üldkuludest. Projekti elluviijad ja projektipartnerid võivad kogu projekti 

kestel nende arvestamiseks kohaldada ühtset määra, s.o kuni 15% abikõlblikest otsestest tööjõukuludest.



Teavitamine

• Aktiivne koduleht või FB leht viitega ACF programmile

• Avalik info projekti kohta eesti ja inglise keeles (projekti lühitutvustus vähemalt)

• Teavitusüritus (vähemalt 1, kui toetuse suurus on alla 50 000 eurot, kui toetussumma on suurem, siis 

vähemalt 2)

• Logod



Rahastatavate projektide väljavalimine

1. tehniline hindamine, st administratiivsetele ja abikõlblikkuse nõuetele vastavuse kontroll;

2. sisuline hindamine, mille viivad läbi sõltumatute eksperdid;

3. valikukomisjoni poolne ülevaatus;

4. Avatud Eesti Fondi lõplik otsus projektide rahastamise kohta.

Kogu valikuprotsess võtab aega keskmiselt 2 kuud.



Projektidele tehtavad maksed ja aruandlus

Maksed

Ettemakse 15-25% toetuse kogusummast.

Vahemaksed - vahearuande esitamisel on projekti elluviijal on õigus esitada vahemakse nõue, kui ta on ära 

kulutanud 50% varasematest ette- ja vahemaksetest. 

Lõppmakse 10% peale lõpparuande heakskiitmist. 

Aruanded

Vahearuanded tuleb esitada iga nelja kuu järel. Pärast esimest nelja kuud esitavad kõik projekti elluviijad 

täieliku vahearuande. 

Lõpparuanne esitatakse 30 päeva jooksul pärast projekti lõppkuupäeva möödumist.



Taotluse esitamine

Taotlus tuleb esitada ACF-i taotlusvormil koos järgmiste lisadega:

• detailne eelarve;

• partnerluskinnitused (juhul kui projekti plaanitakse ellu viia koos partneriga);

• olulisimate töötajate ja võtmeisikute CV-d;

• põhitaotleja viimase majandusaasta aruanne.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil acf@oef.org.ee hiljemalt 21.08.2019

kell 23.59 Eesti aja järgi.

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

mailto:acf@oef.org.ee
http://www.acf.ee/


Väike paus



Mis teemasid rahastatakse 1. konkursil?

• Tulemus 1: Tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodanikuteadlikkus

• Demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus; keskkond ja kliimamuutused

• Tulemus 2: Laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele

• Inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine; haavatavate rühmade sotsiaalne õiglus ja kaasatus; sooline võrdõiguslikkus

ja sooline vägivald

• Tulemus 3: Haavatavate rühmade mõjujõu suurendamine

• Inimõiguste kaitse ja võrdne kohtlemine; sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus; sooline võrdõiguslikkus ja 

sooline vägivald

Oodatav tulemus: 

Tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada

kodanikuaktiivsust ja haavatavate rühmade mõjujõudu

Läbiv indikaator:

Vabaühenduste tegevusse kaasatud inimeste hulk
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Mida hindame?

• 1. Projekti olulisus programmi eesmärke arvestades 20 

• 2. Metoodika 20

• 3. Mõju 15

• 4. Taotleja kogemused ja võimekus 15

• 5. Jätkusuutlikkus 10 

• 6. Eelarve 10

• 7. Teabevahetus 5

• 8. Lisaväärtused 5 



Mõju mõõtmine ja hindamine

Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-

Kodaniku%C3%BChenduste-uhiskondliku-moju-hindamine.pdf

Praktiline mudel vabaühenduse ühiskondliku mõju hindamise läbiviimiseks 

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Vabauhenduse-

%C3%BChiskondliku-moju-hindamine.pdf

MATERJALID ABIKS

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-Kodaniku%C3%BChenduste-uhiskondliku-moju-hindamine.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-Vabauhenduse-%C3%BChiskondliku-moju-hindamine.pdf


Täname!

Info ACF koolituste kohta

Inna Laanmets

Vabaühenduste Liit

+ 372 5011482

inna@heakodanik.ee

Info ACF taotlusvoorude kohta

Ksenia Gutnitšenko

Avatud Eesti Fond

+ 372 55563398

ksenia@oef.org.ee

mailto:inna@heakodanik.ee
mailto:ksenia@oef.org.ee

