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SISSEJUHATUS 

 

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist 

osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu 

järjepidevust ja arengut, eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud 

tegevuste kaudu.  

 

Toetuse andmisega aidatakse väärtustada ja hoida kogukondlikku kultuuritegevust, 

laiendades kultuurisosalejaid. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa 

saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks. Luuakse tingimused kultuuri 

identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja 

arendamiseks. 

 

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline 

kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused 

ning kultuuritegevus mitmekesistub. 

 

Regionaalse kultuuritegevuse eelarve moodustub hasartmängumaksu laekumistest 

ning varasemast rahvakultuuri maakondlikust toetusest, mis oli 2019. aastal oli  

66 912 eurot.  

 

Toetuse taotlemine toimus vaadeldaval perioodil neli korda Kultuuriministeeriumi 

toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu. Taotlusi hindab Kultuuriministeeriumi 

valdkondade nõunike poolt esitatud ekspertidest moodustatud komisjon. 

 

Kokkuvõtte eesmärk on anda ülevaade toetusmeetme mahust taotlusvoorude kaupa 

menetletud ja toetuse saanud taotluste analüüsimisel.   

 

1 TOETUSMEETME EELARVE MAHT 

 

Toetusmeetme rahaline maht taotlusvoorude kaupa aastal 2019 oli järgmine: 

I voor II voor III voor IV voor KOKKU 

142 875 eurot 105 790 eurot 83 000 eurot 160 000 eurot 491 665 eurot 
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2 KOMISJONI KOOSOLEKUD 

 

Komisjonide koosolekud toimusid järgmiselt: 

I taotlusvoor   15. aprill 2019 

II taotlusvoor   18. juuni 2019 

III taotlusvoor  17. september 2019 

IV taotlusvoor  16. detsember 2019 

 

3 TAOTLUSVOORUD 

 

Taotlusvoorude kohta on esitatud andmed ja analüüs laekunud projektitaotluste kohta 

ja rahastatud projektitaotluste kohta. Analüüsitud ei ole mitterahastatud 

projektitaotlusi.  

 

Tabel 1 Laekunud projektitaotlused summas (tk + summa) 

 I voor II voor III voor IV voor KOKKU 

taotlused (tk) 171 132 41 116 460 

summa (eur) 667 887 614 942 134 968 592 818 2 010 616 

 
Tabel 2 Rahastatud projektitaotlused summas (tk + summa) 

 I voor II voor III voor IV voor KOKKU 

taotlused (tk) 50 34 28 54 166 

summa (eur) 143 257 105 790 68 546 164 319 481 912 

 

I taotlusvoorus eraldati 382 eurot toetust II taotlusvooru rahaliste vahendite arvelt. II 

taotlusvooru rahalisi vahendeid kasutati II taotlusvooru eelarve kohaselt, sest oli 

taotleja, kes loobus talle eraldatut toetusest ja kandis eraldatud toetussumma tagasi. 

Toetussummad lisati uue taotlusvooru eelarvele. III taotlusvoorus laekus taotlusi 

vähem, kui oli taotlusvooru eelarve. IV taotlusvoorus eraldati toetuste tagastamise 

jääkide arvelt toetusi 4319 eurot enam, kui oli taotlusvooru eelarve. Jäägid on 

tekkinud üksikute mitterealiseerunud projektide või tagasimaksete arvelt. 
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Joonis 2 Esitatud ja rahastatud projektitaotlused taotlusvoorude kaupa arvuliselt 

 

I taotlusvoorus sai toetuse 29,24% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus 

moodustab taotletud summast 21,39%. II taotlusvoorus sai toetuse 25,76% laekunud 

projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletud summast 17,20%. III 

taotlusvoorus sai toetuse 68,29% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus 

moodustab taotletud summast 50,79%. IV taotlusvoorus sai toetuse 46,55% laekunud 

projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletud summast 27,72%. 

2019. aastal sai toetuse 36% laekunud projektitaotlustest. Väljamakstud toetus 

moodustab taotletud summast 24%.   

 



6 

 

4 TOETATAVATE TEGEVUSTE JÄRGI TOETUSE SAANUD 

PROJEKTIDE JAGUNEMINE 

 

Vastavalt määrusele toetatakse tegevusi, mis on loetletud allpool olevas tabelis. 

Tabel 3 Toetusmeetmete tegevustesse esitatud taotluste arv taotlusvoorude kaupa (tk  + %)  

Tegevus I  

voor 

II  

voor 

III 

voor 

IV 

voor 

kokku 

 

tk % tk % tk %  % tk % 

1. Kultuurivaldkonna populariseerimiseks 

siseriiklike ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste 

korraldamine erinevates regioonides  

(§ 3. lg 1 p 1) 

21 42 14 41 7 25 18 33 60 36 

2.Residentuuriga seotud kogukondlike algatuste 

ellu viimine (§ 3. lg 1 p 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ja 4. Lastele ja noortele loodud võimalused 

osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning 

nende kaasamine siseriiklikele ja 

rahvusvahelistele kultuurisündmustele sh 

haridusliku väljundiga kultuuriprogrammide ja 

laagrite korraldamine lastele ja noortele  

(§ 3. lg 1 p 3 ja 4) 

19 38 11 32 14 50 18 33 62 37 

5.Laste ja noorte kaasamine kultuurimälestiste ja 

pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse  

(§ 3. lg 1 p 5) 

1 2 1 3 0 0 1 2 3 2 

6.Järjepidevusele suunatud maakondlike laulu- ja 

tantsupidude korraldamine (§ 3. lg 1 p 6) 

7 14 4 12 2 7 12 22 25 15 

7.Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu 

sissekannete koostamine ja uuendamine  

(§ 3. lg 1 p 7) 

1 2 1 3 1 4 1 2 4 3 

8.Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate 

sündmuste korraldamine ning rahvusvähemuste 

koostöö ja ühistegevused Eesti 

kultuuriorganisatsioonidega 

(§ 3. lg 1 p 8) 

1 2 3 9 4 14 4 8 12 7 
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Joonis 3 Aasta jooksul kõigis taotlusvoorudes kokku toetatud projektide jagunemine tegevuste 

järgi 

 

Analüüsimisel on kokku arvestanud tegevused 3, 4 ja 5, mis on suunatud lastele ja 

noortele. Samuti on analüüsis koondatud kokku tegevused 1, 6 ja 8. Vaimse 

kultuuripärandi sisse kandmise või uuendamise tegevused ning rahvusvähemustele 

suunatud ühistegevused on analüüsis eraldi välja toodud. 

 

Kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste 

kultuurisündmuste korraldamiseks erinevates regioonides tegevus. Kokku sai 

selle tegevuse jaoks aasta jooksul toetust 60 taotlust, mis moodustab 36% kõigist 

aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.  

 

Lastele ja noortele suunatud võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis 

ning nende kaasamine siseriiklikes ja rahvusvahelistes kultuurisündmustes s.h 

haridusliku väljundiga kultuuriprogrammide ja laagrite korraldamine lastele ja 

noortele ning laste ja noorte kaasamiseks kultuurimälestiste ja pärandipaikade 

hooldamisse ja tutvustamisse suunatud tegevustele eraldati aasta jooksul kõige 

rohkem toetust. Kokku sai sellest valdkonnast toetust 65 projektitaotlust, mis 

moodustab 39% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.  
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Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud projektidest sai 

toetust kokku 25 projektitaotlust, mis moodustab 15% kõigist aasta jooksul rahastatud 

projektitaotlustest.  

 

Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate sündmuste korraldamiseks ning 

rahvusvähemuste koostööks ja ühistegevusteks sai toetust 12 projektitaotlust, mis 

moodustab 7% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest.  

 

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks/uuendamiseks 

suunatud tegevuse raames laekus igasse taotlusvooru üks projektitaotlus, kõik neli 

projektitaotlust said ka toetuse. Selle tegevuse toetus moodustab 3% kõigist aasta 

jooksul rahastatud projektitaotlustest. 

 

Residentuuriga seotud kogukondlike algatuste ellu viimise tegevusele suunatud 

projektitaotlused ei saanud ühestki taotlusvoorust toetust. 

 

5 PROJEKTI TEGEVUSTE TOIMUMISKOHA JÄRGI TOETUSE 

SAANUD PROJEKTIDE JAGUNEMINE 

 

Toetatud projektide regionaalsusest on analüüsitud organisatsioonide äriregistrisse 

kantud asukoha järgi. See andis küll ülevaate, millistesse maakondadesse on 

registreeritud toetust saanud organisatsioonid, kuid taotleva organisatsiooni 

äriregistris registreeritud asukoht ei pruugi olla esitatud projekti teostamiskoht. On 

taotlejaid, kes teostavad projekti mujal või suuremas regioonis, kui on taotluse 

esitanud organisatsiooni asukoht. Näiteks Sihtasutus Lootsi Koda on registreeritud 

Harjumaale, kuid projekt „Kreegi päevad 2019 Haapsalus, Saaremaal ja Hiiumaal“ 

teostub kolmes maakonnas (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa). Samuti Harjumaale 

registreeritud mittetulundusühing Estlander projekt „Pärandivaderid: Koolinoored 

kultuuripärandit hoidmas“ toimus üle Eesti erinevates paikades. 

 

Kuid on ka toetuse saanud taotlejaid, kes on registreeritud samasse maakonda, kus 

toimuvad projekti tegevused, näiteks mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival 

projekt „Viljandi Kitarrifestivali 2019 korraldamine ja läbiviimine“ toimus Viljandi 

maakonnas ja mittetulundusühing Vesiroosi kool projekt „Rapla maakonna 

teatripäevad kooliteatritele“ Rapla maakonnas, samuti Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse 
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projekt „Ida-Virumaa kooliteatrite festival“ toimus Ida-Viru maakonnas ning Käina 

Huvi- ja Kultuurikeskuse projekt „Hiiumaa laulu- ja tantsupäev koos TuleOlemisega“ 

teostus Hiiu maakonnas. 

 

Uurimaks siiski toetatud projektide regionaalset toimumiskohta, on tehtud ülevaade 

toetatud projektide läbiviimiskohtade järgi maakondade viisi ja taotlusvoorude kaupa 

ning seejärel on esitatud 2019. aastal kõigis neljas taotlusvoorus toetatud projektide 

läbiviimise kohad maakondade kaupa.  

 

Eraldi on välja toodud Tallinn ja mitmes maakonnas teostatud või teostamiseks 

kavandatud projektid. 

 

 

Joonis 4 2019. aasta taotlusvoorudes toetatud projektide toimumiskohad maakondade viisi 

 

Toetuse saanud projektidest kavandati 11% Viljandimaale (19 projekti), 10% Ida-

Virumaale (17 projekti) ja Tartumaale 9% (15 projekti). 8% (14 projekti) kõigist 

rahastatud taotlustest kavandati läbi viia enam kui ühes maakonnas. 7% kõigist 

rahastatud taotlustest kavandati läbi viia Valgamaal (12 projekti), Võrumaal (11 

projekti) ja Raplamaal (11 projekti). 5% kõigist rahastatud taotlustest oli kavandatud 
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läbi viia Lääne-Virumaal (9 projekti), Tallinnas (9 projekti) ja Hiiumaal (8 projekti). 

4% kõigist rahastatud taotlustest oli kavandatud läbi viia Põlva- ja Pärnumaal 

(mõlemas maakonnas 7 projekti), Harju-, Järva- ja Läänemaal (kõigis 6 projekti). 3% 

kõigist rahastatud taotlustest oli kavandatud toimuma Saaremaale (5 projekti) ja 2% 

Jõgevamaale (4 projekti). 

 

Aasta jooksul erinevatest voorudest toetust saanud projektide järgi olid kõik 

maakonnad projektide toimumise tegevuspaikadeks. Aasta jooksul toetust saanud 

projektide tegevuskohti oli kõige vähem kavandatud Saare- ja Jõgevamaale.  

 

6 TAOTLEJAD 

 

Toetuse saajate sihtgrupid: 

- kohalikud omavalitsused (KOV) ja nende allasutused; 

- registreeritud äri- ja mittetulundusühingud; 

- äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad. 

Toetuse saanud organisatsioonide jaotumine organisatsiooni tüübi ehk omandivormi 

alusel on analüüsitud taotlusvoorude kaupa.  

 

Tabel 4 Toetuse saajad omandivormi järgi taotlusvoorude kaupa ja kogu aastas (tk) 

 I voor II voor III voor IV voor kokku 

KOVid ja allasutused 25 10 9 25 69 

äriühingud 0 0 2 1 3 

mittetulundusühingud 25 24 17 28 94 

füüsilisest isikust 

ettevõtjad 

0 0 0 0 0 
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Joonis 5 Aasta jooksul taotlusvoorudest toetuse saanud organisatsioonide jaotus  tüüpide viisi  

 

2019. aasta taotlusvoorudest toetuse saanud sihtgrupid jagunevad organisatsioonide 

tüüpide järgi järgmisel:  

 57% toetust saanud taotlejad olid mittetulundusühingud; 

 41% toetust saanud taotlejad olid kohalikud omavalitsused ja nende 

allasutused, siia on arvestatud ka riigikoolid, kes toetust said; 

  2% toetust saanud taotlejad olid äriühingud.  

 

7 SUURIMAD TOETUSE SAAJAD 

 

2019. aastal kokku on enam toetust saanud järgmised 20 taotlejat: 

Tiigi Seltsimaja projekt „Tartu laulupidu 2019 laulupeo 150. sünnipäev“ sai toetuse I 

taotlusvoorus 6626 € ja samale projektile anti toetus II taotlusvoorus 5682 €, III 

taotlusvoorus projektile „VIII Tartu segakooride laulupäev Cyrillus Kreek 130/Tõnu 

Kõrvits 50-Tartu Pauluse kirikus“ anti toetus 1500 € ja projektile „XXV Lõuna-Eesti 

meestelaulu päev Tartu ülikooli aulas“ anti toetust 1114 €. Kokku oli toetus 21 600€. 

Mittetulundusühing Noortebänd projektile „Üleriigiline konkurss Noortebänd 

2019“ anti I taotlusvoorus toetust 13 100 € ja IV taotlusvoorust anti projektile 

„Noortebänd 2020 - 20. juubeliaasta“ toetus 6000 €. Kokku oli toetus 19 100 €. 

 

Valga Vallavalitsus sai toetust I taotlusvoorus kolmele erinevale projektile kokku  
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11 057 € ja II taotlusvoorus sai projektile „V rahvusvaheline pop/jazz konkurss-

festival “Lauluragin 2019” kooridele ja duettidele korraldamine“ toetust 4270 €. 

Kokku oli toetus 15 327 €. 

 

Mittetulundusühing Estlander projektile „Pärandivaderid: Koolinoored 

kultuuripärandit hoidmas“ anti toetust I taotlusvoorust 5850 €, sama projekti II etapi 

toetus oli II taotlusvoorust 4000 € ning IV taotlusvoorust oli sama projekti III etapi 

toetus 8500 €. Sama projekti erinevatele etappidele kolmest taotlusvoorust saadi 

kokku toetust 13 850 €.  

 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond sai II taotlusvoorust projektile „XXVII 

laulu- ja XX tantsupeo Tuletulemine ja Simman-rahvapidu Narvas“ toetust 5000 € ja 

IV taotlusvoorust projektile „Chopini konkurss“ anti samuti 5000 €. Kokku oli toetus 

10 000 €. 

 

MTÜ Kameeleon projektile „Viipekeelsed unejutus“ anti III taotlusvoorust 

toetussumma 10 000 €. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu projektile „Loomingulised Eestimaa noored“ anti II 

taotlusvoorust toetussumma 10 000 €. 

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse projektile „Heliloojatele Kappidele pühendatud XXIII 

Suure-Jaani muusikafestivali korraldamine“ anti toetust 6000 €, projektile 

„Viljandimaa memme-taadi suvepeo "Muusika meid ühte seob" korraldamine“ anti 

toetust 2000 € ja projekt “Vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanne "Rahva-

rõivasukkade roosimine Suure-Jaanis" toetus“ anti toetust 1202 €. Kõiki projekte 

toetati IV taotlusvoorus. Kokku oli toetus 9202 €.  

 

Mittetulundusühing Fotokunstnike Ühendus projektile „Tallinna fotokuu 

kaasaegse kunsti biennaali publiku- ja haridusprogramm“ anti II taotlusvoorus 

toetussumma 9000 €. 

 

Luunja Vallavalitsus projektile „Lastelaulupidu 150 Luunja vallas“ anti IV 

taotlusvoorus toetussumma 9000 €. 
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Mittetulundusühing Tantsuselts As-Sa projektile „V Eesti naistetantsu festival; XII 

Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine“ anti IV 

taotlusvoorus toetussumma 8000 €. 

 

Mittetulundusühing Kultuur aitab hingata projektile „Multimeedia näitus „Kondas 

360'“ anti IV taotlusvoorus toetussumma 7000 €. 

 

Sihtasutus Tõrva Kirik-Kammersaal projektile „James Bondi filmimuusika ja 

Pietro Mascagni ooperi „Talupoja au“ kontsertettekanne Tõrva keskväljakul 2020“ 

anti IV taotlusvoorus toetussumma 7000 €. 

 

Ablas Alpa OÜ projekti „ALPA folkloorimoodul“ toetati III taotlusvoorus 

toetussummaga 6000 €. 

 

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit projektile „Tartu linna ja maakonna 

lastetantsupidu "Suvevaheaeg"“ anti I taotlusvoorus toetussumma 8110 €. 

 

ASSITEJ Eesti Keskus projektile „Rahvusvaheline teatrifestival NAKS 2019 

noorele vaatajale“ anti II taotlusvoorust 5000 € ja III taotlusvoorust 3060 €. Kokku 

oli toetus 8060 €. 

 

Tallinna Keskraamatukogu projektile „ Elu nagu raamatus" - kirjandusel põhinevad 

rollimängud noortele Kalamaja päevadel ja Tallinna merepäevadel“ anti I 

taotlusvoorus 750 €, projektile „Haridusprogramm „Sündinud lugejaks“ peredele 

väikelaste lugemis- ja raamatukogu kasutamise harjumuse kujundamiseks“ anti II 

taotlusvoorus 3000 €, projektile „Vestlusring noortele koomiksikirjanduse 

tutvustamiseks ja edendamiseks Paepealse raamatukogus“ anti III taotlusvoorus 520 € 

ja projektile „"Digiloojad raamatukogus" – animatsiooni, robootika ja mängudisaini 

töötoad noortele“ anti IV taotlusvoorus 3350 €. Kokku oli toetus 7620 €. 

 

Mittetulundusühing ContempArt projektile „ContempArt. Narva ooperipäevad“ 

anti I taotlusvoorus toetussumma 7500 €.  

 



14 

 

Folgisellide Selts projektile „XX Eesti rahvamuusikatöötluste festivali programmi 

korraldus: pärimuslikud töötoad, kodade päev, võistluskontsert“ anti I taotlusvoorus 

3150 € ja projektile „XXI Eesti rahvamuusikatöötluse festival Mooste Elohelü: 

korraldus, noorte töötoad, rahvamuusikaseadete võistluskontsert“ anti IV 

taotlusvoorus 4182 €. Kokku oli toetus 7332 €. 

 

Linnaaluste küla perenaiste selts projektile „Kooliteatrite suvekool Raplamaal“ anti 

I taotlusvoorus 1100 €, II taotlusvoorust projektile „Pärimuskultuuri suvekool 

"Esivanemate jälgedes"“ anti 1350 € ja IV taotlusvoorust projektile „Kooliteatrite 

suvekool Raplamaal“ anti 4870 €. Kokku oli toetus 7320 €. 

 

Eelnimetatud 20 taotlejat on 2019. aastas kokku saanud toetust 192 021 €.  

  

 

Joonis 6 Aasta jooksul taotlusvoorudest toetuse saanud 20 organisatsiooni jaotus organisatsiooni 

tüüpide viisi  

 

Taotlusvoorudest 20 enam toetust saanud organisatsiooni jagunevad organisatsioonide 

tüüpide järgi järgmisel:  

 65% toetust saanud taotlejad olid mittetulundusühingud (59% kogusummas 

ehk 112 272 €); 

 30% toetust saanud taotlejad olid kohalikud omavalitsused ja nende 

allasutused (38% kogusummas ehk 72 749 €); 
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 5% toetust saanud taotlejad olid äriühingud (3% kogusummas ehk 6000 €) 

läks selle sihtgrupi ainsale suuremale toetuse saajale.  

 

Kui võrrelda kõigi toetust saanud taotlejate sihtgruppide koguarvu ja 20 enam toetust 

saanud organisatsiooni, siis mõlemal juhul on enam toetusi kui ka suuremad toetused 

saanud mittetulundusühingud. 

 

KOKKUVÕTE  

 

Meede on aidanud kaasa üle-eestiliste ja piirkondlike kultuurialaste tegevust 

läbiviimisele, kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele, 

laiendades seeläbi kultuuris osalejate ringi. Aasta jooksul erinevatest voorudest toetust 

saanud projektide järgi olid kõik maakonnad projektide toimumise tegevuspaikadeks.  

Taotlejatel on meetme vastu suur huvi. Toetustaotlusi on oluliselt enam, kui on 

rahalisi võimalusi taotlejate toetamiseks. 2019. aastal sai toetuse 36% laekunud 

projektitaotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletud summast 24%.   

 

Projektid, mille teostamiseks on toetus eraldatud, on tegevustelt väga erinevad. Kõige 

enam toetati 2019. aasta jooksul lastele ja noortele suunatud tegevusi. Selle tegevuse 

jaoks sai toetust 65 projektitaotlust, mis moodustab 39% kõigist aasta jooksul 

rahastatud projektitaotlustest. Üsna samas hulgas toetati ka kultuurivaldkonna 

populariseerimiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste korraldamiseks 

erinevates regioonides toimuvaid tegevusi. Kokku sai selle tegevuse jaoks aasta 

jooksul toetust 60 taotlust, mis moodustab 36% kõigist aasta jooksul rahastatud 

projektitaotlustest. Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud 

projektidel on kultuurivaldkonda populariseeriv mõju ning paljude toetatud laulu-ja 

tantsupidude projektidest olid osasaajateks lapsed ja noored. Kuid eraldi välja toodud 

tegevusena toetati selles tegevusvaldkonnas kokku 25 projektitaotlust, mis moodustab 

15% kõigist aasta jooksul rahastatud projektitaotlustest. Kokku moodustas 

eelnimetatud tegevusteks eraldatud toetus 90% kogu aasta jooksul toetatud 

projektitaotlustest.  

 

Taotlejad on enamasti mittetulundusühingud ja kohaliku omavalitsuse üksused. 57% 

toetust saanud taotlejad olid mittetulundusühingud, 41% toetust saanud taotlejad olid 

kohalikud omavalitsused ja nende allasutused ning 2% toetust saanud taotlejad olid 
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äriühingud. Seega võime järeldada, et kodanikuühiskond on aktiivne ning 

teotahteline.  

 

Toetusmeetme oodatava mõjuna on kultuurist osasaamine laienenud ja kultuuripilt 

muutunud mitmekesisemaks. Meede on vajalik, aitab vähendada turutõrget olukorras, 

kus taotleja elluviidav projekt ei toimuks ilma avaliku sektori toetuseta või toimuks 

oluliselt väiksemas ulatuses. Eraldatud toetused aitavad kaasa, et kultuurist 

osasaamine muutub kättesaadavamaks, luues üle-eestilisi kui ka regionaalseid 

tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, 

kasutamiseks ja arendamiseks. 

 

 

Kokkuvõte Regionaalse kultuuritegevuse toetamine aastal 2019 on koostatud ajavahemikul jaanuar-september 2020 

Kokkuvõtte koostas taotlusvooru koordinaator Piret Koorep 

 


