„Kultuuripärandi
valdkonna arendamine“
taotlusvooru tutvustus
22.01.2021

Taotlusvooru eesmärk
• Toetuse andmise eesmärk on on muuseumi- ja muinsuskaitse
valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja
populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.
• Toetuse andmise tulemusena on paranenud muuseumi- ja
muinsuskaitse valdkonna arengu võimalused, asend ühiskonnas ning
riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.

2021. aasta taotlusvoor avatakse 1.02 ning
taotlusi saab esitada kuni 19.02

Taotluse tingimused
• Oluline on, et toetatav tegevus ei ole enne taotluse
esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud.
• Toetuse minimaalne summa on 500 eurot projekti kohta.
• Kaetakse kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest (aga
võrdsete taotluste eelistatakse taotlust, millel on suurem
oma- ja kaasfinantseerimise määr).
• Taotlusvooru maht on 150 000 eurot
• Abikõlblikkuse periood võib alata 1. jaanuarist või
taotluses märgitud hilisemast kuupäevast, kuid ei või olla
pikem kui sama kalendriaasta 31. detsember

Mida toetatakse
•

•

•

Muuseumi- või muinsuskaitse valdkonda hõlmavaid või muuseumi- ja
muinsuskaitse ja muude kultuuripärandi valdkondade vaheliste
sündmuste korraldamist - Sündmus võib olla valdkonna aktuaalsele
probleemile lahendust otsivast konverentsist kuni pärandi
üldpopulariseeriva ettevõtmise või tehnoloogilise lahenduseni.
Oodatud on erinevad ja värsked ideed ning koostöövormid.
Muuseumitöötajate koolituste korraldamist - Oluline on, et koolituse
käigus arendatakse erialaseks tööks vajalikke pädevusi ehk et oleks
tõendatud valdkondlik mõju. Eelistatud on koolitused, kus osalevad
rohkem kui ühe muuseumi töötajad.
Praktiliste mittetulunduslikke restaureerimiskoolituste avalikkusele
korraldamist - Selle tegevuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust
väärtuslike hoonete jm objektide jätkusuutliku korrastamise
võimalustest ja anda neile praktilised oskused.

• Rahvusvahelisele koostööle suunatud reiside korraldamist –
NB! Peavad panustama taotlusvooru eesmärgi täitmisesse.
• Muuseumikogude digiteerimist – Tingimuseks on, et
digiteeritud materjal on juurdepääsupiiranguteta kättesaadav
kõigile soovijatele olenemata kasutuse eesmärgist (see
tähendab nii isiklikuks kui ka ärikasutuseks). Taotluses peab
olema selgelt välja toodud, mis kasutuslitsentsid digiteeritud
materjalile määratakse ning kirjeldatud peavad olema
digiteeritava materjali planeeritud faili vormingud ja suurused.

•

•

Laste, noorte ja teiste vähekaasatud gruppide kaasamist
kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse Teadlikkus suurendab mõistmist ja austust varem loodu vastu ja see on
esimene samm pärandi väärtustamisel nii üksikisikute seas kui ka
ühiskonnas laiemalt.
Kultuuripärandi kättesaadavuse suurendamist ja ligipääsetavuse
parandamist võimalikult paljude ühiskonnagruppide jaoks - Eesmärgiks
on toetada ligipääsetavust ja kättesaadavust muuseumides ja teistes
kultuurpärandi paikades ning teenustele. Mõeldud on eelkõige toetada
neid, kelle puhul on vaja ühel või teisel põhjusel täiendavat panustamist,
et ligipääsetavus ja teenuste kättesaadavus oleks tagatud. Enamasti on
nendeks lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed või ka
muukeelsed.

Taotluse esitamine
Taotlus peab sisaldama lisaks üldandmetele järgmisi andmeid:
• Eesmärk, sisu kirjeldus ja tegevused, oodatavad tulemused, projekti
toimumise aeg ja koht, eelarve tegevuste lõikes.
• Digiteerimisprojektide puhul kinnitus digiteeritud materjali
juurdepääsupiiranguteta kättesaadavuse kohta kõigile soovijatele
olenemata kasutuse eesmärgist, andmed kavandatavate
kasutuslitsentside ning faili vormingute ja suuruste kohta.
Taotlus esitatakse Toetuste Menetlemise Infosüsteemi,
projektitaotluse vormile, mis vormile ei mahu on soovituslik lisadena
esitada.

Hindamine – kriteeriumid tähtsuse järjekorras
• projekti vastavus taotlusvooru eesmärgile ning
valdkondlik mõju
• projekti ajakohasus ja läbimõeldus
• sihtrühma määratluse selgus ja kasusaajate arv
• oma- ja kaasfinantseeringu määr kogu eelarvest
• eelarve realistlikkus, kuluefektiivsus ja
kuluartiklite põhjendatus
• projekti teostajate professionaalsus, eelnev
kogemus muuseumi või muinsuskaitse
valdkonnas ja haldusvõimekus

Hindamismetoodika
• Hinnatakse punktisüsteemi alusel ning taotlused järjestatakse
koondhinnete põhjal pingeritta alates suurima koondhinde saanud
taotlusest.
• Iga hindamiskriteeriumi koondhinne peab olema vähemalt 1 (loe
hindamismetoodikas punktide arvestust) ning koondhinne kokku
vähemalt 2,67.
• Komisjon võib teha ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks, kui
taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, arvestades
taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega
saavutatavaid tulemusi.

Abikõlblik kulu
Kulu loetakse põhjendatuks, kui see on sobiv, vajalik ja tõhus taotlusvooru
eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.
Mitteabikõlblik:
•
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•
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•
•
•
•
•
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välislähetuse päevaraha;
esinduskulu ja kingitused;
tehnika soetamise kulu, välja arvatud kui rendikulu on tõendatult suurem kui soetamise kulu;
organisatsiooni liikmemaks;
konverentsil osalemise kulu;
kulu, mis on käsitletav erisoodustusena ja sellelt tasutav maks;
andmebaasi või infosüsteemi loomise või arendamise kulu;
konserveerimis-, restaureerimis- ja projekteerimistööga seotud kulu;
perioodilise trükise väljaandmise kulu;
investeeringukulu;
näituse tegemise ja arendamise kulu;
üksikmälestise või mälestiste kompleksi arendamise või tutvustamise kulu;
inventeerimise kulu;
käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
rahatrahv ja rahaline karistus;
kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
sularahas tasutud kulu;
kulu, mis on toetuse saajale varem hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

