Taotlusvooru „Taastava õiguse arendamine Eestis“
Korduma kippuvad küsimused

1. Kas sihtrühma alla võivad minna ka kannatanud/tunnistajad - mõni noor võib eri menetluste
raames olla erinevas rollis?
Vastus: Jah kannatanud/tunnistajad lähevad sihtrühma alla.
2. Kas partnerite kaasamine on soovitav või kohustuslik?
Vastus: partnerite kaasamine ei ole kohustuslik, et kindlasti väga soositud ja seda ka
hinnatakse täiendavalt hindamiskriteeriumides
3. "Näiteks valmib projekti käigus mingi video, siis kas ei tohi seda video kasutada oma ühingu
annetuskampaanias?"
Vastus: Eeldame, et materjalid ja videod, mida te projekti käigus teete, on sisulised ja olukorra
parendamisele suunatud. Annetuskampaaniaks mõeldud video peaks olema teistsuguse
suunitlusega ehk ei kujuta ette, et sisutegevuste video saaks olla samas ka annetuskampaania
video. Teisalt - Pärast projekti lõpparuande kinnitamist peab toetuse saaja tagama vähemalt
viis aastat projekti väljundite sihtotstarbelise kasutuse ja avaliku ligipääsu projektiga
saavutatud tulemustele. Toetuse saajale säilib materjalide omandiõigus. Ehk video avalik ja
sihipärane kasutamine olukorra parendamiseks on kindlasti ok ja kaudselt võib sellele ka
annetuskampaania abil tähelepanu juhtida ja inimesi suunata.
4. Kas abikõlbulik on lisaks koolitajate koolitamisele ka otsekoolitused sihtrühmale?
Vastus: Jah, ka need on abikõlblikud.
5. kas lisaks õigusrikkujale suunatud tegevustele on abikõlbulikud ka nö ennetavad tegevused
(kaaslastele, sõpruskonnale)?
Vastus: Jah, on küll.

6. Milline näeb välja projekti aruandlus?
Vastus: Toetuse saaja esitab projekti sisulise vahearuande e-toetuse keskkonnas (olemas on
e-toetuse keskkonnas vorm, mis tuleb elektroonselt e-toetuses täita) kord aastas, taotluse
rahuldamise otsuses toodud tähtajaks. See kohustus on näha ka e-toetuse keskkonnas. Kui
projekt kestab vähem kui 18. kuud esitatakse vaid projekti lõpparuanne e-toetuse keskkonnas.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti lõpparuande 45 päeva jooksul alates projekti
abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast.
7. Milline on maksetaotluste /ettemaksete esitamise kord?
Vastus:
Maksetaotlused/ettemaksetaotlused
esitatakse
e-toetuse
keskkonnas.
Maksetaotluseid võib esitada sagedusega kord kuus, kuid kõige harvem kord kvartalis.
Kui asutusel puudub sildfinantseerimise võimalus saab ta küsida ettemakset. Esimene
ettemakse võib olla 20 % toetusest. Järgmist toetuse ettemakset on võimalik taotleda siis, kui
70% eelmisest ettemaksest on tõendatud. Minimaalselt 15 % projektile eraldatud toetusest
jääb lõppmakseks, mis makstakse toetuse saajale välja ühe kuu jooksul pärast lõpparuande
kinnitamist rakendusüksuse poolt.

