ERAHUVIHARIDUSE JA
ERAHUVITEGEVUSE
TOETUSE
INFOPÄEV

Haridus- ja noortevaldkonna
kriisitoetus erahuvikoolidele ja
erahuvitegevuse pakkujatele
●10:00 infotund eesti keeles
Kerli Kängsepp kriisitoetus@harno.ee

tel: 5885 3624

●11.00 infotund vene keeles
Nadežda Skatško nadezda.skatsko@harno.ee

tel: 7350376

*Infopäev salvestatakse ja on soovijatele hiljem järelvaadatav.
Lisainfo ja salvestus www.hm.ee/et/kriisitoetus

Toetusmeetme eesmärk
•Toetada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku
vältimiseks kehtestatud piirangutest kõige enam kannatada
saanud erahuvihariduse ja -tegevusega tegutsevaid
eraõiguslikke juriidilisi isikuid erakorralistest asjaoludest
tulenevate mõjude leevendamisel ning vältimatute püsikulude
katmisel.

MÄÄRUS:
COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikuga
seotud kriisi leevendamiseks
ette nähtud toetusmeetmed
haridus- ja noortevaldkonnas

Toetust saab taotleda:
●

eraõiguslik juriidiline isik, kes peab huvikooli
Huviharidus on süsteemne juhendatud tegelemine valitud huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal
süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks. Huviharidust antakse ainult Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS)
registreeritud huvikoolides (nn muusikakoolid, kunstikoolid, spordikoolid jm) ja õpe neis on õppekavapõhine.
Huviharidust on võimalik anda ja huvikool on võimalik olla vaid juhul, kui Haridus- ja Teadusministeerium on esitatud
õppekava üle vaadanud ja kantsler selle registreerimise EHIS-s käskkirjaga kinnitanud ehk huvikoolile tegevusloa
andnud. Kõik muud noortega ja noortele tehtavad tegevused huvihariduse alla ei liigitu. Huvikoolid peavad oma töös
lähtuma huvikooli seadusest ja selle põhjal kehtestatud huviharidusstandardist.

●

eraõiguslik juriidiline isik, kelle peamine tegevusala põhikirja järgselt on huvihariduse või
-tegevuse korraldamine.
Erahuvitegevuse puhul saavad toetust taotleda ettevõtted, kelle jaoks on see põhikirjajärgne peamine tegevusala ning
valdkonnas ollakse tegutsetud vähemalt üks kalendriaasta. Tegevusi peab olema pakutud lastele ja noortele
regulaarselt vähemalt üks kord nädalas ning seda peavad olema läbi viinud kvaliﬁtseeritud juhendajad.

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
●

ta on olnud registreeritud vähemalt kaksteist kuud Eesti äriregistris ja pakkunud kuni 26-aastaste
noorte süsteemset ja juhendatud huviharidust või huvitegevust vähemalt üks kord nädalas kaheksa
õppekuu jooksul

●

huviharidust ja -tegevust korraldavatel juhendajatel ja õpetajatel on erialane kutse- või kõrgharidus
või kutsekvaliﬁkatsioon või on läbitud vastavad koolitusprogrammid

●

huvitegevust ei korraldata üldhariduskoolides läbiviidava huvihariduse või -tegevuse osana

●

tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud
ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat
äriregistrist kustutamise hoiatust

●

tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud

●

tal puuduvad esitamata majandusaasta aruanded

●

tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ees varasemad täitmata kohustused

Toetuse saamiseks on oluline järgnev:
●

huvitegevuses osalevate laste ja noorte arvu seisuga 10. november 2020
Osalejate arv huvikoolidel Eesti hariduse infosüsteemist, huvitegevuse pakkujad esitavad
taotluses osalejate nimekirja

●

teave, kas taotleja on taotlenud osadele või samadele vältimatutele püsikuludele toetust
samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse üksuse,
Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

●

teave, millised on olnud COVID-19 haiguse leviku vältimiseks kehtestatud piirangute perioodil
taotleja saamata jäänud tulud ja püsikulud

Püsikulu
Ei ole:

On:
kulu, mis on põhjendatud ja kooskõlas
õigusaktidega

1) põhitegevusega mitteseotud kulu

2)

on vajadusel tõendatud algdokumentidega

3) mitterahaline kulu

3)

tasutud toetuse saaja arvelduskontolt

4)

vastab Eesti ﬁnantsaruandluse standardile

4) vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba
hüvitatud teistest meetmetest

1)

2) kulu, mis ei ole seotud vältimatute püsikuludega

5) rahatrahv ja rahaline karistus
6) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja
kolmanda isiku menetluskulu

Kui taotleja tegelik toetamise vajadus püsikulude katmisel on väiksem kui toetuse maksimaalne suurus, on
Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus tegelikku vajadust ületav summa toetusest maha arvestada.

● püsikulud on kulud, mis tekivad ka siis, kui asutusel ei ole
üldse/on vähenenud käive ja oluliselt ka sissetulekud/tulud
● püsikuludeks on näiteks sõlmitud teenuste lepingud,
palgafond, ülalpidamiskulud (rent, kommunaalmaksed)
● uute arvutite ja seadmete ost ning projektide
omaﬁnantseeringud ei ole vältimatud püsikulud

PIIRANGUTE PERIOODID
12.12-03.01

ERAHUVIKOOLI TOETAMINE

28.12-17.01*

04.01-10.01

ERAHUVIKOOLI TOETAMINE

ERAHUVIKOOLI TOETAMINE

●

Ida-Virumaal
20 eurot osaleja kohta

●

Ida-Virumaal ja Harjumaal ei
toetata

●

Ida-Virumaal ja Harjumaal 30
eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis
10 eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis
10 eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis ei toetata

ERAHUVITEGEVUSE PAKKUJATE
TOETAMINE

ERAHUVITEGEVUSE PAKKUJATE
TOETAMINE

ERAHUVITEGEVUSE PAKKUJATE
TOETAMINE

●

Ida-Virumaal kuni 20 eurot osaleja kohta

●

Ida-Virumaal ja Harjumaal ei
toetata

●

Ida-Virumaal ja Harjumaal
kuni 30 eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis kuni 10 eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis kuni 10 eurot osaleja kohta

●

Mujal Eestis ei toetata

*Taotlejad, kes taotlevad perioodi 28.12 kuni
17.01 tööjõukulude katmiseks toetust
Töötukassast, ei ole õigust saada täiendavalt
toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Töötukassa toetus
Harjumaa ja
Ida-Virumaa
tööandjatele
https://www.tootukassa.ee/cont
ent/toetused-ja-huvitised/tootasu
-toetus

TAOTLEMINE
•Taotlemine toimub Haridus- ja Noorteameti kaudu läbi Konkursiveeb keskkonna
https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ esimesel võimalusel aga hiljemalt 29.01.2021

● Vali konkurss, kus soovid osaleda:
1. Huviharidus (EHIS)
2. Huvitegevus
● Täida ankeet

HUVIKOOL / HUVITEGEVUSE PAKKUJA
1. Taotleja/asutuse nimi *
2. Registrikood *
3. Maakond *
4. Tegutsemisvaldkond *
5. Kontaktisiku nimi *
6. Kontaktisiku e-post: *
7. Kontaktisiku telefon:*
8. Pangakonto omanik *
9. Pangakonto nr *
Kinnitan, et soovin perioodi 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuar 2021 eest toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt. *
Kinnitan, et soovin Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetust ning vastan määruses toodud tingimustele. Kõik esitatud
andmed on õiged ja kontrollitavad. *

HUVITEGEVUSE PAKKUJA
10. Kas taotleja on taotlenud osadele või samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest
meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu või välisabi
vahenditest?*
Kui vastasid JAH, siis kust?
11. Viide organisatsiooni põhikirja punktile, mille kohaselt on organisatsiooni põhitegevusala huvihariduse või
huvitegevuse korraldamine: *
Lisa põhikiri VÕI põhikirja link*
12. Huvitegevuses osalevate laste ja noorte arv (vanuses 0-26) seisuga 10. november 2020 *
Lisada laste ja noorte nimekiri failina.*
13. Piirangutest tulenevad saamata jäänud hinnangulised tulud *
Saamata jäänud tulude selgitus ning arvestuslikud alused (laekumata jäänud õppemaksud (osalejate arv korda
keskmine osalustasu) ja KOV toetus (summa). *

● Kui taotlus on täidetud, kontrolli kõik esitatud andmed veelkord üle!
● Seejärel - KINNITA JA ESITA.

Väljamakse alus
●

Haridus- ja Teadusministeeriumil ja Haridus- ja Noorteametil on õigus enne toetuse eraldamise
otsuse tegemist nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, et
kogu teave oleks õige ja asjakohane.

●

Haridus- ja Teadusminister otsustab käskkirjaga:
1) eraldada toetust, kui taotleja ja taotlus vastavad määrusest sätestatud tingimustele
2) mitte eraldada toetust, kui taotleja või taotlus ei vasta määrusest sätestatud tingimustele

●

Haridus- ja Teadusministeerium võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui toetuse saaja on esitanud
taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid
või teavet varjanud!

KKK - Korduma kippuvad küsimused
1. Kas perioodil 28.12-17.01 saab toetust nii Haridus- ja Teadusministeeriumilt toimumata jäänud tegevuste eest ja Töötukassalt töötasu
kompenseerimiseks?
Ei, Ida-Virumaa ja Harjumaa huvihariduse - ja tegevuse pakkujal tuleb valida, kas küsida toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt või Töötukassast.
Perioodide 12.12-03.01 ja 04.01-10.01 eest antavale toetusele antud piirang ei laiene.
2. Kas koolituskeskus saab toetust küsida?
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) toetab piirangutega seotud mõjude leevendamise eesmärgil erahuvitegevuse pakkujaid, kelle peamine tegevusala
on põhikirja järgselt huvitegevuse pakkumine (tegutsemisvaldkond sport; kunst; loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia; üldkultuur; tants, muusika).
Taotleja on olnud registreeritud vähemalt kaksteist kuud Eesti äriregistris ja pakkunud kuni 26-aastaste noorte süsteemset ja juhendatud huviharidust või
huvitegevust vähemalt üks kord nädalas kaheksa õppekuu jooksul. Juhul, kui koolituskeskuse põhitegevusalaks on huvitegevus ning vastab määruse
tingimustele, saavad koolituskeskused taotluse esitada huvitegevuse pakkujana.
3. Kas spordiklubi saab küsida toetust nii Haridus-ja Teadusministeeriumilt kui ka Kultuuriministeeriumilt?
Spordiklubi võib küsida Haridus-ja Teadusministeeriumilt toetust juhul kui vastab määruses kehtestatud tingimustele ning vältimatute püsikulude katteks
ei ole saadud piirangute perioodil toetust muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest. Saamata
jäänud tulud peavad olema tõendatud.
4. Kas peab esitama aruande toetuse eest?
Toetuse saajad ei pea esitama täiendavat aruandlust.

AITÄH!
Taotlus toetuse saamiseks
esitage palun esimesel
võimalusel aga hiljemalt
29.01.2021

Lisainfo ja küsimused
Kerli Kängsepp
kriisitoetus@harno.ee
5885 3624

Ida-Virumaa kontaktisik
Nadežda Skatško
nadezda.skatsko@harno.ee
7 350 376

