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Taotlusi võivad esitada

➢ Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid, mis ei ole riigi ega kohaliku 

omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu, või ametiühingu valitseva 

mõju all 

• mittetulundusühingud (MTÜd)

või 

• sihtasutused (SAd),

➢ kes tegutsevad avalikes huvides: taotleja eesmärgid ja/või tegevus on suunatud 

laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond (v.a erivajadustega inimesi ühendavad 

organisatsioonid).
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Toetusprogramm Põhja- ja Baltimaade
mittetulundusühingute ja sihtasutuste koostööks

➢ Programmi eelarve ca 60 000 EUR (2021.a.)

➢ Taotlemine inglise keeles, elektrooniline www.ncmgrants.org

― taotlusvorm

― detailne eelarve eurodes

― koostööpartnerite kinnituskirjad ja 

― kommunikatsiooniplaan

➢ TÄHTAEG: 15.03.2021 kell 23.59 (EET)

➢ Otsustamine: 6 nädala jooksul

➢ Rahastus 85% ja 15% peale aruande esitamist

➢ Aruandlus elektrooniline, 1 kuu peale projekti lõppu
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Tegevused

➢ Võrgustiku loomine või tegevused (seminarid, töötoad jne) eesmärgiga
tugevdada koostööd programmi prioriteetses valdkonnas. 

➢ Õppereisid parimate praktikate ja kogemuste vahetamiseks.

➢ Koolitused, ühiskondlikud koolitusprojektid kolmanda sektori võimekuse 
tõstmiseks.

➢ Uurimusprojektid. 
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Edukad projektid võtavad arvesse

➢ Põhjamaade Visiooni 2030 strateegilisi prioriteete
➢ Põhjamaade Ministrite Nõukogu horisontaalseid prioriteete:

sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored, Agenda 2030
➢ ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti riikide koostöösuuniseid
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https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030
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https://www.ncmgrants.org/images/Checklist_for_Gender_Mainstreaming_the_Nordic_Council_of_Ministers.pdf
https://www.ncmgrants.org/images/Children_and_Young_People_in_the_Nordic_Region.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153406/FULLTEXT01.pdf
https://www.norden.ee/images/meist/PMN_Baltimaad_koostoosuunised2014.pdf
https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030
https://www.ncmgrants.org/images/Checklist_for_Gender_Mainstreaming_the_Nordic_Council_of_Ministers.pdf
https://www.ncmgrants.org/images/Children_and_Young_People_in_the_Nordic_Region.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153406/FULLTEXT01.pdf
https://www.norden.ee/images/meist/PMN_Baltimaad_koostoosuunised2014.pdf


Tähtsamad tingimused

➢ toetussumma projekti kohta on 2700 – 13500 eurot 1 aastaks
➢ projektidele, kus suurema toetuse vajadus on põhjendatud võib maksimaalne toetus olla 

kuni 20 000 eurot
➢ vähemalt 3 Põhjala ja Balti riigi mittetulundusühenduste koostöö:

Eesti+ (1 Põhjala riik + 1 Balti riik) või 2 Põhjala riiki 
➢ taotluses kirjeldada, kuidas tagatakse projekti kestlikkus pärast rahastuse lõppemist
➢ eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering, mis võib olla otsene (rahaline panus 

taotlejalt) või kaudne (rahaline panus projekti partneritelt, mõnelt organisatsioonilt, 
riigiasutuselt, annetajalt jne)

➢ mitterahalist panust nagu ruumid, töötajate tööaeg või töövahendite kasutamine ei loeta 
kaasfinantseerimiseks

➢ abikõlbulikud ei ole kulutused infrastruktuurile, näiteks IT seadmete vms ost, ehituskulud
➢ edukas projekt on innovatiivne ja vajalik kõigile osapooltele
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Projektide hindamise kriteeriumid

➢ Vastavus prioriteetidele  
➢ Lahendamist vajava probleemi selge kirjeldus ja vastavus programmile
➢ Probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusus 

– Vastavus projekti tulemuste ja kasutatava metoodika vahel  
– Ülesannete ja vastutuse selgepiiriline jaotus 
– Projektitulemuste reaalse jätkusuutlikkuse kirjeldus
– Jätkutegevuste kirjeldus

➢ Taotleja/partnerid vastavad nõuetele
– Projektis osaleb kolm või enam riiki  
– Sidusus projekti eesmärkide ja partnerluste vahel 
– Kõigi partnerite osalus projekti ettevalmistamisel ja läbiviimisel

➢ Oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad 
➢ Kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased
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Läänemere piirkonna 
mittetulundusühenduste toetus
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➢ kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja MTÜ-de suutlikkuse tõstmiseks Loode-
Venemaal ja Valgevenes

➢ projektis osaleb vähemalt 3 MTÜd: vähemalt 1 osapool Põhjamaadest, 1 Balti 
riikidest või Poolast ning 1 Loode-Venemaalt või Valgevenest

➢ taotletav summa kuni 500 000 Taani krooni (ca 67 000 eurot)
➢ taotlemine elektrooniline
➢ tähtaeg: mai-juuni
➢ lisainfo: www.norden.ee

http://www.norden.ee/


Põhjamaade Organisatsioonide 
mobiilsusprogramm NOIM

TÄHTAEG: jooksvalt läbi aasta
KELLELE?
ametnikud, MTÜde esindajad Eestist (grupid)
MIKS?
Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMNi allasutuste ja koostöö-
organisatsioonide vahelise koostöö tekitamiseks ja tugevdamiseks
MILLEKS?
õppekülastused
koostöövõrkude kohtumised
konverentsidel osalemine
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https://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-ja-mittetulundusuhingute-esindajatele


NOIM - TINGIMUSED TOETUSE SAAMISEKS

➢ nimekiri PMNi allasutustest ja koostööorganisatsioonidest
➢ eelistatud on külastused väikestele gruppidele, vajadusel aitame gruppi kokku panna
➢ iga grupi liige esitab eraldi taotluse
➢ enne taotluse esitamist peab olema külastuse/kohtumise aeg kokku lepitud
➢ kestvus minimaalselt 5 päeva
➢ konverentsi peab korraldama PMN allasutus või koostööorganisatsioon
➢ toetus katab reisikulud turistiklassis, kohaliku transpordi, lisaks majutuse ja päevaraha

kokku kuni 134 eurot (1000 Taani krooni) päevas
➢ toetus katab kuni 70% kuludest, ülejäänud 30% katab toetuse saanud asutus
➢ kaasfinantseerimist ei nõuta MTÜde esindajatelt
➢ toetus ei hõlma palgakulu, konverentside osalustasusid, tõlkekulu, ruumide renti ega 

tehnika ostmist
➢ taotlemine ja hilisem aruandlus on inglise keeles
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https://www.norden.ee/images/failid/List_of_Institutions_in_English.pdf
https://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-ja-mittetulundusuhingute-esindajatele
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