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1. TRIATLONITREENERITE KOOLITUS teemal „Spordipsühholoogia, laste ja noorte
treenimisel” toimub laupäeval, 9. Veebruaril algusega kell 13:00 Tabasalu
Spordikompleksis.
Lektor Tartu Ülikoooli Kehakultuuriteaduskonna Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse
instituudi Spordi sotsiaalteaduste õppetooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus.
2. RAHATAOTLEMISE VÕIMALUSED

2.1.
Eesti Kultuurkapitali 2013.a. I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 20.02.2013.
www.kulka.ee
2.2. Avanes SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine.
Toetatavad tegevused on:
- noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud
ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust
ettevõtjana, töölerakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga
tööandja juures;
- vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötu
vanema tööturule sisenemist toetavad tegevused.
Toetatavad on näiteks personali- ja üldkulud, rendi- ja üürikulud, transpordikulud jne.
Toetust võib taotleda juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, valitsusasutus või selle
hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust
programmi elluviimiseks ja kohalik omavalitsus.
Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti ja omafinantseeringu minimaalne määr 15%
projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude
kogumaksumus on vähemalt 19 200 eurot. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni
320 000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on 4. märts 2013.
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt projektispetsialistkliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.
Ideid testitakse tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta ühendust 626 3236 või
kliendihaldur@projektid.ee.
2.3. Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside
tegevusvõimekuse tõstmiseks.
Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud
projekte, mille eesmärkideks on:
- asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja
probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks;
- asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku
eluolu planeerimisse ning korraldamisse läbi asumiseltsi tegevuste.
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Toetatava projekti tulemusena on:
- asumiseltsi tegevus muutunud aktiivsemaks;
- selts kavandanud tegevuskava 2014. aastaks või pikemaks perioodiks;
- seltsile lisandunud liikmeid;
- selts avalikkusele nähtav ja tema tegevus on läbipaistev;
- kavandatud alused sisuliseks infovahetuseks ning koostööks kohaliku omavalitsusega.
Toetavad on näiteks projektiga seotud töötasud, sisseostetavad teenused, projekti raames
toimuvate üritustega seotud kulud, info- ja teavituskulud jne.
Taotlusvooru toetuste piirmäär on 100 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta
on maksimaalselt 7000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve
abikõlblikest kuludest.
Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 4. märtsiks 2013.a.
http://blog.projektid.ee/kysk-asumiseltsid
Hakka ettevõtjaks! Veebruari kursus on välja müüdud! Märtsis uus grupp.
"Äriplaani ja ettevõtluskoolitus STARDIEDU". Vt videot, mis kasu võiksite Teie
saada koolitusest http://www.fb.com/projektid/posts/398066836936093
Aeg: 7 koolituspäeva (56 akad. tundi) vahemikus märtsis 2013. (NB! Koolitust saab ka
osaliselt läbida, valides näiteks äriplaani moodulid).
Sihtgrupp: koolitus sobib Teile, kui plaanite alustada ettevõtlusega või olete firma äsja
loonud.
Koolituse teravik on suunatud äriplaani edukale kavandamisele ja koostamisele.
STARDIEDU sarjas saate põhiteadmised ka ettevõtlusest (turundus, finantsplaneerimine,
raamatupidamine, maksundus, tööõigus, töötervishoid jms) sellises mahus, mida vajab alustav
ettevõtja.
Boonusena testime Teie projektiideid ning teeme põhjaliku analüüsi äriplaanile.
Kui koostate kursuse raames äriplaani, sobib see esitamiseks:
- toetuste (nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Töötukassa)
- ja laenude (Kredex, pangad) taotlemisel
- planeerimistööriistaks ettevõttele endale.
Uue meetodina kasutame fookusgruppe. Lisaks põhipaketile on võimalus põhjalikult
analüüsida oma äriideed fookusgrupis (min 3 osalejat), kus iga gruppi juhib kogenud
ärinõustaja. Väikeses grupis saate täpsustada just enda äriidee nüansse, tasuvust, kulutuste
sobivust fondidele jm üliolulist.
Lisavalikuna saate osaleda internetiturunduse moodulil. Kui soovite teada, kuidas kasutada
tasuta võimalusi reklaamiks, teha paari hiireklikiga tasuta koduleht, luua veebis arveid jne.
Projektiekspert omab HTMi koolitusluba ning on Töötukassa koostööpartner.
Andke oma eelhuvist teada siit: http://ettevotluskoolitus.ee
2.4.

2.5. EAS regionaalsed investeeringud 15. veebruar 2013
Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks
toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks
hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta
toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.Toetust antakse
projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja
remonttöödeks.
http://blog.projektid.ee/easi-regionaalsete-investeeringute-programm/
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2.6. Koolitusmaterjal "Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?"
Materjali läbitöötamisel:
Omad terviklikku ülevaadet projektikirjutamise kõigist vajalikest etappidest
Oskad võrrelda oma projekti fondide tingimustega
Oskad koostada projekti eelarvet
Mõistad, kuidas fondid suhtuvad erinevatesse kululiikidesse projekti eelarves
Mõistad, millised lisadokumendid on vajalikud
Tead, millega pead arvestada projekti esitamisel, kui see on valmis
Saad ülevaate peamistest vigadest, mida taotlejad projektide kirjutamisel teevad
Lae alla materjal pdf kujul (29 eur): http://koolitus.projektid.ee
2.7. Leader toetus
Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel
omavalitsusüksustel võimalik taotleda Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse
edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine,
maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms.
Toetust saab taotleda põhivara soetamiseks, ehitus- või remonditöödeks, korrastustöödeks,
turunduslikeks tegevusteks, kohaliku elu edendamiseks, koolituste läbiviimiseks jne.
Projektitoetuse määr abikõlblike kulude maksumusest on:
• mittetulundusühingul, sihtasutusel ja kohalikul omavalitsusüksusel kuni 90%;
• seltsingul kuni 100%;
• ettevõtjal kuni 60%;
http://blog.projektid.ee/leader-meetmed/
Võtke julgelt ühendust Projektiekspert OÜ meeskonnaga kliendihaldur@projektid.ee,
626 36, et leida teie piirkonda toetav Leader.
3. AASTAARUANNE 2012 JA RAAMATUPIDAMINE AASTAL 2013
Aeg ja koht: 12.veebruar 2013.a. Tallinn, Rävala 8 V korrus auditoorium 514
Lektor: Toomas Villems, vandeaudiitor
PÄEVAKAVA 10.00-16.00
• Lühiülevaade maksuseaduste muudatustest, mis jõustuvad 01.01.2013;
• Lähiaja arengud raamatupidamisarvestuses uue Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivi
valguses;
• Ülevaade 01.01.2013.a. jõustuvatest uutest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest;
• Ülevaade olulisematest asjaoludest, mida aastaaruande koostamisel silmas pidada
(saldovõrdlused, inventeerimine, reguleerimis- ja lõpetamiskanded, eraldised, nõuete ja
varade allahindluse vajaduse tuvastamine, diskonteerimine, kaetava väärtuse testid,
ümberhindlused õiglasele väärtusele, vigade korrigeerimine, arvestuspõhimõtete muutused,
bilansipäevajärgsed sündmused jne.);
• Mõningatest nüanssidest rahavoogude aruande koostamisega seonduvalt;
• Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on tehtud aastaaruannete koostamisel;
Koolituse hind: 153 EUR+km
SOODUSHIND nüüd ainult 99 EUR+km
NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%
Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause!
Lisainfo ja osavõtuks registreerimine 6556778, 5279999; e-mail info@personal.ee
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4. Personali Arenduskeskuse lähiaja uued koolitused:
06.-07.02.2013 Personalijuhtimise intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
06.02.2013 Asjaajamise intensiivkursus - kaasaegne dokumendihaldus ettevõttes
07.02.2013 Kuidas toime tulla "raske" kliendiga?
12.02.2013 Kuidas esineda enesekindlalt ja muljetavaldavalt?
19.-21.02.2013 Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 24-tunnine väljaõpe
5. NB! KÕIKIDELE KLUBIDELE!
Kõik klubid, kes on Maksu- ja Tolliametis kantud Vabariigi Valitsuse poolt
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja,
peavad esitama 2012. aasta kohta deklaratsiooni INF4 (Saadud kingituste ja annetuste
deklaratsioon), juhul kui olete saanud kingitusi või annetusi.
Andmete edastamine maksuhaldurile on oluline, kuna ainult siis, kui eeltäidetud
deklaratsioonil on olemas kõik andmed inimese tulude ja kulude kohta, on võimalik tulumaks
klientidele kiirelt tagastada.
Näiteks, kui jätate kingituste ja annetuste tegijate andmed maksuhaldurile esitamata või neis
esinevad vead, siis on andmed vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ning
seetõttu on takistatud enammakstud tulumaksu kiire tagasi saamine.
Lisainformatsiooni ja abi saab:
-Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee
-Maksuhalduri infotelefonile 8800815 (elektrooniline deklareerimine)või üldinfo numbrile
1811 helistades.
-Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest.
Infot:
Tiina Pallas, 56-951593

