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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 67 000 EUR (2020.a.)

➢ Taotlemine inglise keeles, elektrooniline www.ncmgrants.org
― taotlusvorm,

― detailne eelarve eurodes

― koostööpartnerite kinnituskirjad ja 

― kommunikatsiooniplaan

➢ TÄHTAEG: 01.03.2020 kell 23.59 (EET)

➢ Otsustamine: 6 nädala jooksul

➢ Rahastus 85% ja 15% peale aruande esitamist
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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. 

www.norden.ee 4



Edukad projektid peavad kajastama

➢ Põhjamaade Visiooni 2030 strateegilisi prioriteete:

- edendada ühiskonna üleminekut kestlikule majandusmudelile
ja töötada süsinikuneutraalsuse ning jätkusuutliku ring- ja biomajanduse suunas.

- edendada teadmiste, innovatsiooni, mobiilsuse ja digitaalse
integratsiooni abil keskkonnasäästlikku majanduskasvu.

- edendada kaasavat, võrdset ja omavahel ühendatud piirkonda, 
millel on ühised väärtused, tihe kultuurivahetus ja heaolu.
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Läbivad prioriteedid

mida projektid peavad arvesse võtma:

➢ sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored, ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja 
tegevuskava aastani 2030 (Agenda 2030).

➢ Põhjamaad on vastu võtnud programmi Generation 2030, mille eesmärk on Agenda 2030 
rakendamine ja kiirendamine.

➢ norden.ee lehelt leiate dokumendid, mis on abiks taotlejatele, kuidas projekti raames 
arvesse võtta soolist võrdõiguslikkust, lapsi ja noori ning Agenda 2030 eesmärke.
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Tähtsamad tingimused

➢ toetussumma projekti kohta on 2700 – 13500 eurot 1 aastaks
➢ vähemalt 3 Põhjala ja Balti riigi mittetulundusühenduste koostöö:

Eesti+ (1 Põhjala riik + 1 Balti riik) või 2 Põhjala riiki 
➢ taotlusele on vaja lisada detailne eelarve, koostööpartnerite kinnituskirjad ja 

kommunikatsiooniplaan
➢ 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 ost või ehituskulud
➢ edukas projekt on innovatiivne ja vajalik kõigile osapooltele

www.norden.ee 7



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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Lennukaid ideid!
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Merle Kuusk

nõunik

merle.kuusk@norden.ee
627 31 00, mobiil 5275209



Tänan kuulamast!
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