Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele
“Veeõnnetuste ennetamine 2022”
TOETUS E TAOTLEMIS E TINGIMUS ED
Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis turvalist elukeskkonda,
ennetab ohte ning abistab inimesi õnnetuse korral kiirelt ja professionaalselt.
1.

Üldsätted

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes
õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel –
märgates, hoolides ja aidates!
Päästeamet toetab:
1.1 kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi ja erilahendusi, mis vähendavad
ning hoiavad ära veeõnnetusi läbi füüsilise keskkonna muutmise;
1.2 projekte, mis aitavad lahendada järgmiseid probleeme:
Probleem
Tulemus
Kalastajatel ei ole ja/või nad ei kanna kaasas
turvavarustust ning vette kukkudes on oht
surmaga lõpevaks õnnetuseks. Veesõidukiga
veekogule minnes nad ei kanna päästevesti.

Kalastajad omavad võimalust kasutada ja kannavad
turvavarustust ning nendega õnnetuste ja uppunute arv
väheneb.

Suplemise tegevuse alla on liigitatud nii
ujumised kui ka vettehüpped ning
sukeldumised, mille tõttu uppus 2020a 11
inimest (2019.a. 10), keskmiselt upub
suplemisel aastas 10 inimest. Suvekuudel
suplemisel uppujate arv on kasvav.

Suvekuudel suplemisel uppujate arv on vähenenud.

Paigaldatakse veekogude äärde päästevahendite kappe või
stende, mis on kõigile tasuta kasutamiseks ja igal aastaajal
kättesaadav.

On puhastatud ujumiskohtade põhjad ohtlikust prügist.
Vette mineku või vette hüpete sillad on parandatud ja ohutud
(libisemiskindlad).
On korrastatud avalikke randu, sh. parandatud või paigaldatud
uusi veeohutuse stende koos viitega veekogu ohtudele.

Eakate kodu vahetus läheduses asub nende
jaoks ohtlik looduslik ja/või tehislik veekogu
ning nad käivad seal erinetavatel otstarvetel
(kastmisvee võtmine, kalastamine jne.).
Samuti esineb neil terviseprobleeme, milleg a
võivad
kaasneda tasakaaluhäired
ja
kukkumine veekokku. 2020a. uppus 30
inimest vette kukkumiste /libastumiste tõttu,
mis on viimase viie aasta suurim.

Muutuvad füüsiliselt ohutuks eakate/inimeste kodude lähedal
olevad veekeskkonnad:
juhuslike kukkumiste ennetamiseks on veekogude kaldad
puhastatud ja täidetud kõva pinnasega;
on korrastatud veekogudest mööda viivad jalgteed ja
paigaldatud ohtlikutesse kohtadesse piirdeid;
on parandatud või asendatud ohtlikuid purdeid,
lagunenud jalakäijate sillad, paadisillad;
paranenud on kastmisvee kättesaamise võimalus
aiamaade läheduses jm veevõtukohtades.

2. Nõuded taotluse esitajale
2.1 Taotlejaks võib olla vastavalt mittetulundusühingute (edaspidi MTÜ) seadusele asutatud ning Eesti
mittetulundusühingute ja sihtasutuste (SA) registris registreeritud MTÜ-d ja SA-d.
2.2 Taotleja võib projekti kaasata partnereid avalikust-, era- ja mittetulundussektorist.

2.3 Taotleja peab olema võimeline esitatud projekti ellu viima hiljemalt 31.08.2022, omades vastava ala
kompetentsi või kaasates selleks koostööpartnereid.

3 Nõuded taotluse esitamiseks ja vormistamiseks
3.1 Toetuste andmine toimub avaliku konkursi korras.
3.2 Konkursi kuulutab välja Päästeamet rahastamise teate avaldamisega vähemalt ühes üleriigilise levikuga
päevalehes ning Päästeameti kodulehel vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluse esitamise tähtaega.
3.3 Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
3.3.1 taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-või likvideerimismenetlust;
3.3.2 taotlejal ei ole riiklikku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse
seaduse tähenduses või maksuvõlg on ajatatud.;
3.3.3 juhul, kui taotleja on eelnevalt saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest, Euroopa Liidu
või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on tagasimaksed tehtud
tähtaegselt ja nõutud summas;
3.3.4 taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või
avaliku usalduse vastase süüteo eest.
3.4. Projekti tegevused tuleb kooskõlastada piirkondlikult vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatoriga:





Põhja Päästekeskus (Tallinn ja Harjumaa) Liis Truubon, tel 58861454; e-post: liis.truubon@rescue.ee
Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida- Virumaa) Lilian Pärnsoo, tel. 3391926 või 53833589; e-post:
lilian.parnsoo@rescue.ee
Lõuna Päästekeskus (Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa) Riivo
Mölter, tel. 53479787, e-post: riivo.molter@rescue.ee
Lääne Päästekeskus (Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa) Marju Metsaots,
tel. 59191524; e-post: marju.metsaots@rescue.ee;

3.5 Projekti rahastamistaotlus koos lisadega (eelarve, vajadusel kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri jms )
esitatakse Päästeametile 28. märtsiks 2022 kella 16.00-ks elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (emailile märge „Projektikonkurss“).
3.6 Taotlus peab olema koostatud eesti keeles, sisaldama kõiki nõutud andmeid. Taotlusvorm ja selle lisad on
kättesaadavad Päästeameti kodulehe aadressil: www.päästeamet.ee.
3.7 Projekti rahastatakse esitatud kujul täielikult või lükatakse tagasi, osalist rahastamist ei toimu.
3.8 Projektioetuse abikõlblik periood on 1. mai kuni 31. august 2022.
3.9 Päästeamet esitatud projektitaotlusi ei tagasta.
4. Taotluse rahastamise kriteeriumid
4.1 Projekt peab toetama kogukondlikul tasandil veeohutualase probleemi lahendamist ja vastama kirjeldatu d
teemale ning on suunatud etteantud tulemuste saavutamisele.
4.2 Päästeametilt taotletavate rahaliste vahendite alammääraks on 50 (viiskümmend) ja ülemmääraks on 5 500
(viis tuhat viissada) eurot. Projekti kogumaksumusele piirangud puuduvad.
4.3 Kaasfinantseerijate olemasolul tuleb lisada selle asutuse või organisatsiooni garantiikiri finantseeritava summa
osas.
4.4 Muudest allikatest rahataotluse küsimise korral tuleb Päästeametile esitatavas taotluses ära märkida kellelt ja
millises summas kaasfinantseerimist taotletakse. Kaasfinantseeringu vastusest tuleb teavitada ka Päästeametit.

Muu allika võimaliku eitava vastuse korral ei tohi see saada Päästeameti toetuse saanud projekti elluviimis t
takistavaks asjaoluks ning puuduv summa tuleb asendada omafinantseeringuga.

4.5 Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud toetuse saaja poolt projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul, vastavad projekti
eesmärkidele ja tegevustele, on vajalikud ja põhjendatud ning on otseselt seotud projekti elluviimisega.
4.6 Taotluse abikõlblikud kulud on:
4.6.1 eksperttasud;
4.6.2 projekti elluviimiseks vajalikud sisse ostetavad kaubad ja teenused (projekteerimine, materjalid ,
transport jne);
4.6.3 otseselt projekti läbiviimisega seotud side-, transpordi- ja kommunikatsioonikulud.
4.7 Toetust ei eraldata:
4.7.1 taotlustele või nende osadele, mille puhul kavandatav tegevus ei toeta ühtegi üldsätetes nimetatud
punkti;
4.7.2 taotlejate organisatsioonide püsi- ja halduskuludele, intressidele ja viivistele;
4.7.3 investeeringutele põhivarasse, sh renoveerimistööd, kontoris isustuse soetamine. Vahendite, rajatiste,
tehnika soetamist toetatakse juhul, kui need on projekti eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud ning, kui
seltsi põhikirjas on punkt selle kohta, et ühingu vara läheb tegevuse lõpetamisel sama tegevusega MTÜ-le või
KOV-ile;
4.7.4 taotlustele, mis on ajendatud ärihuvidest ning on suunatud kasumi saamisele;
4.7.5 taotlustele, mis on juba finantseeritud riiklikest vahenditest;
4.7.6 koolituste ja avalike üritustes läbiviimiseks.
4.8 Juhul, kui projekti tegevused hõlmavad valdkondi, mis ei ole otseselt seotud päästealaga (näiteks liiklusohutus,
looduskaitse, tervishoid jne), peavad nende tegevustega seotud kulud olema kaetud teistest allikatest ja eelarves
eraldi välja toodud.
5. Taotluste hindamine ja toetuse eraldamine
5.1 Esitatud projektide rahastamise taotlused vaatab läbi ning hindab Päästeameti peadirektori käskkirjag a
moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad Päästeameti teenistujad.
5.2 Päästeamet kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja
nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest Päästeametis.
5.3 Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuete le,
antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi,
lõpetatakse taotluse menetlemine komisjoni protokollilise otsusega, milles tuuakse välja taotluse rahuldamata
jätmise põhjus ja puudused. Otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse
tegemist.
5.4 Päästeamet jätab taotleja taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtajaks esitanud varem saadud toetuse
kasutamise aruannet. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.
5.5 Komisjoni otsus avaldatakse konkursil osalenutele hiljemalt 15.04.2022. aastal Päästeameti kodulehe aadressil:
www.päästeamet.ee.
5.6 Projektitaotluste hindamisel lähtub komisjon järgnevatest kriteeriumitest:
5.6.1 Projekti sisuline põhjendatus (20%):
5.6.1.1 projekti vastavus konkursi prioriteetsetele teemadele, probleemiasetus, vajaduste kirjeldu s
(peaeesmärk ja alaeesmärgid, vajaduste tuginemine konkreetsetele andmetele, koostöö kohaliku
päästekeskusega);
5.6.1.2 korrastatava objekti asukoha valik ja sihtgrupi kirjeldus (sihtgrupi suurus, vanus, rahvus, piirkond).
5.6.2 Projekti tegevuste kirjeldus ja ajakava (20%):
5.6.2.1 projekti tegevuste praktiline väärtus ja vastavus püstitatud eesmärkidele;
5.6.2.2 realistlik ja otstarbekas aja planeerimine.

5.6.3 Projekti tulemused (20%):
5.6.3.1 eeldatavad tulemused ja kriteeriumid, mille alusel hinnatakse projekti õnnestumist ja tulemuslikku st
(tulemused on selged, realistlikud ja mõõdetavad ning riigile veeõnnetuste ennetamisel vajalikud);
5.6.3.2 võimalikud jätkutegevused peale Päästeameti poolset projekti rahastamise lõppemist.
5.6.4 Projektimeeskond (10%):
5.6.4.1 organisatsiooni ja meeskonna võimekus projekti ellu viia
5.6.5 Eelarve (30%):
5.6.5.1 kulude põhjendatus;
5.6.5.2 eelarve säästlikkus (projekti tegevuskulud; eelarves väljatoodud summad
realistlikke maksumusi);
5.6.4.3 efektiivsus (kulutatud ressursi ja tegevuste tulemuste suhe).

kajastavad tegevuste

5.7 Tegevuse toetamiseks esitatud taotlused kuuluvad rahuldamisele vastavalt hindamise käigus koondhinnete alusel
tekkinud paremusjärjestusele taotlusvoorus toetuseks eraldatud vahendite lõppemiseni
5.8 Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus ei asetu pingereas kohale, mis võimaldab taotlust toetada.
5.9 Komisjon esitab rahastamisettepanekud 10 tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse tegemisest peadirektorile
kinnitamiseks.
5.10 Taotleja saab rahastamise otsuse peale esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul vastava otsuse teadasaamisest.
5.11 Tulenevalt Päästeameti või kaasfinantseerijate huvidest, võib lepingu sõlmimisel viia projekti täpsustusi.
Muudatuste rahastamine fikseeritakse lepingus, märkides seejuures iga osapoole kohustus eraldi.
5.12 Leping sõlmitakse Päästeameti ja heakskiidetud projekti taotluse esitanud MTÜ või SA vahel hiljemalt 01. maiks
2022. Leping vormistatakse kahes identses ja võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest iga pool saab ühe
eksemplari, või allkirjastatakse digitaalselt, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 alusel võrdseks
allkirjastamise kirjaliku vormiga.
5.13 Komisjoni ettepanekul võib projektide rahastamine toimuda etappide kaupa, kusjuures iga järgneva etapi
rahastamise aluseks on eelmise etapi edukas läbiviimine, lepingu täitmine ja korrektse aruande esitamine.
5.14 Lepingu sõlmimise järel avalikustab Pääs teamet oma kodulehel järgneva teabe:
 toetuse saaja nimi;
 toetatud tegevuse kirjeldus;
 toetuse suurus eurodes;
 toetuse periood.
6. Kontroll projekti rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise üle
6.1 .Piirkondlikult vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatoril või üldkoordinaatoril on õigus kontrollida
taotlejaga sõlmitud lepingu alusel, kas projekti rahastamiseks eraldatud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu
tingimuste kohaselt. Kontrolli läbiviimisest teavitatakse toetuse saajat ette vähemalt 2 (kaks) tööpäeva . Päästeametil
on õigus saada MTÜ-lt toetuse sihipärast kasutamist tõendavate dokumentide koopiaid ning nimetatud dokumentides
olevate andmete õigsuse kahtluse korral tutvuda dokumentide originaalidega.
6.2 Toetuse saaja peab 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul pärast projekti elluviimise tähtaja möödumist esitama
Päästeametile tegevus- ja finantsaruande läbiviidud tegevuste ning eraldatud vahendite kasutamise kohta. Lisa ks
tuleb esitada koopiad kuludokumentidest.
6.3 Aruannete vormid on soovi korral saadaval Päästeameti kodulehe aadressil: www.päästeamet.ee või Päästeametis.
6.4 Juhul, kui selgub, et eraldatud toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt, toetuse saaja esitab dokumentides
eksitavat informatsiooni või rikub muul viisil lepingust tulenevaid kohustusi, on Päästeametil õigus nõuda toetuse
saajalt eraldatud toetuse tagastamist koos intressiga võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 ettenähtud määras.
6.5 Projekti teostajad on kohustatud Päästeametit teavitama projekti raames toimuvatest tegevustest oma piirkondlikku
projektikonkursi koordinaatorit.
6.6 Toetuse saaja koostöös rahastajaga teeb projektile võimalusel ja vajadusel kommunikatsiooni.

Vastav vajadus kooskõlastatakse piirkondlikult vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatoriga.
6.7 Juba käivitunud projekti muutmisel või selle muutmise vajadusel, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Päästeameti
projektikonkursi üldkoordinaatoriga esitades seejuures kirjalikult muudatuste kirjeldus.
6.8 Lepingutingimusi rikkunud toetuse saaja kaotab võimaluse osaleda edaspidistel projektikonkurssidel.
Lepingutingimuste rikkumise ilmnemise korral on Päästeametil õigus projekti finantseerimine peatada ja nõuda
tagasi eelneva finantseerimise ulatuses eraldatud toetussummad.

Lisainformatsiooni konkursi kohta saab Päästeameti kodulehelt: www.päästeamet.ee või vastava Päästeameti
projektikonkursi koordinaatori käest.

Päästeamet (projektikonkursi üldkoordinaator) ennetustöö osakonna nõunik Kaisa Üprus -Tali,
tel. 53027670 e-post: kaisa.yprus-tali@rescue.ee

