KOOSOLEKU PROTOKOLL
"Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine" hindamiskomisjoni koosoleku protokoll
13.12.2019 nr 2-1.9/340
Kultuuriministri 19. märtsi 2019 a. määruse nr 9 „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord“
alusel avatud taotlusvooru "Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine" hindamiskomisjoni koosoleku protokoll
Koosoleku toimumise aeg 28. oktoober 2019 kell 13.00 kuni 15.00
Esimees: Tarvi Sits – Kultuuriministeeriumi kantsler
Liikmed:
Tarvi Pürn – Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler
Kadri Kilvet – Kultuuriministeeriumi õiguse- ja varahaldusosakonna õigusnõunik
Merju Künnapuu – Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja
Margus Sameli – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja
Margus Täht – Rahandusministeeriumi esindaja
Juhatas:

Tarvi Sits

Protokollis:

Merju Künnapuu

Koosolekust võttis osas komisjon alljärgnevas koosseisus:
Tarvi Sits
Tarvi Pürn
Kadri Kilvet
Merju Künnapuu
Margus Täht
Margus Sameli
Ekspertidena osalesid koosolekul Eesti Konjunktuuriinstituudi esindajad Marje Josing ja Bruno Pulver.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.

Ülevaade laekunud taotlusest.
Taotluse hindamine, komisjoni liikmete seisukohtade esitamine.
Taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise ettepaneku tegemine
kultuuriministrile.

1. Laekunud taotlused:
1) Mittetulundusühing Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus, projekt „2020 TALLINN OPEN - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus“,
taotletav summa 65 000, 00 eurot.
2) Eesti Kergejõustikuliit, projekt „Euroopa U20 meistrivõistlused kergejõustikus Tallinn 2021“, taotletav summa 290 000,00 eurot.
3) Eesti Suusaliit, projekt „Kahevõistluse maailmakarikasarja etapi korraldamine veebruaris 2020“, taotletav summa 75 000,00 eurot.
4) Klubi Tartu Maraton, projekt „47. Tartu Maraton: peamine Lõuna-Eesti majanduse elavdaja turismi madalhooajal“, taotletav summa 100 000,00 eurot.
2. Taotluste hindamine
1) Kõikide taotluste osas toimus sisuline hindamine.
2) Kõikide taotluste hindamisel võeti arvesse Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) hinnangut.
3. Komisjoni ettepanekud kultuuriministrile:

Nr

Taotleja nimi

Projekti nimetus

Taotletud
summa

Põhjendus

Eraldatud
summa

Tunnistada
taotleja
ja
taotluses
kavandatavad tegevused toetuse andmise
tingimustele vastavaks ning rahuldada
taotlus summas 65 000,00 eurot.
Lugeda toetus vähese tähtsusega abiks

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr
1407/2013 artikli 3 tähenduses.

1.

Mittetulundusühing
Tallinn Open - Kr.
Palusalu Noorte
Maadlusvõistlus

2020 TALLINN OPEN Kr. Palusalu Noorte
Maadlusvõistlus

Projekti elluviimisel esineb turutõrge. Projekti
eelarvest ja asjaolude kirjeldusest saab
järeldada, et kõikide kulude katteks pole
tõenäoline leida toetust sponsoritelt või katta
kulud osalejate osalustasudest. 2020. aastal
võrreldes 2019. aastal toimunud sama
sündmusega osad kaasfinantseerijad (Tallinna
Linn) enam sama sündmust ei toeta.
Sündmuse majandusliku mõju prognoosi
kohaselt ja tuginedes EKI hinnangule ületab
ürituse
läbiviimisel
tekkiv
maksutulu
taotletavat summat nõutud mahus.
Kululiigid on põhjendatud,
teostumiseks vajalikud ning
realistlikud.

projekti
mahud on

Tegemist on Eestis populaarse, pikkade
traditsioonidega ja eduka spordiala noortele
suunatud võistluse ja laagri korraldamisega.
Taotleja omab mitmeaastast tegutsemisajalugu

65 000,00

65 000,00

sarnase sündmuse korraldamisel. Sündmus
toob
Eestisse
märkimisväärse
arvu
väliskülalisi, aitab kaasa spordiala ja
liikumisharrastuse populariseerimisele Eestis
ning tõstab Eesti tuntust maailmas. Võistlus
koos laagriga annab meie noorsportlastele hea
võimaluse võrrelda oma võimeid teiste riikide
eakaaslastega ning aitab tõsta Eesti
noormaadlejate sportlikke võimeid. Samuti
aitab ürituse kõrgel tasemel korraldamine
tagada pika ajalooga ürituse jätkusuutlikkuse
ka järgnevateks aastateks.
Taotleja ja projektimeeskonna võimekus ja
muud eeldused on piisavad projekti
elluviimiseks ja haldamiseks ning seda tõestab
asjaolu, et sama sündmust korraldati 2019.
aastal samas mahus.

Tunnistada
taotleja
ja
taotluses
kavandatavad
tegevused
toetuse
andmise tingimustele vastavaks ning
rahuldada taotlus osaliselt summas
190000,00 eurot.
2.

Eesti
Kergejõustikuliit

Euroopa U20
meistrivõistlused
kergejõustikus Tallinn
2021

Projekti elluviimisel esineb turutõrge. Projekti
eelarvest ja asjaolude kirjeldusest saab
järeldada, et kõikide kulude katteks pole
tõenäoline leida toetust sponsoritelt või katta
kulud osalejate osalustasudest. Kululiigid on
põhjendatud, projekti teostumiseks vajalikud
ning mahud on realistlikud.
Taotluses toodud informatsioon on asjakohane
ja eeldused projekti õnnestumiseks on

290 000,00

190 000,00

positiivsed, kuid sündmuse majandusliku mõju
prognoos liiga optimistlik. Tuginedes EKI
hinnangule
peab
hindamiskomisjon
mõistlikuks toodud riski maandada ning
lähtuda toetussumma eraldamisel EKI poolt
prognoositud välisosalejate ja –külaliste
arvust, nende poolt Eestis tehtud kulutuste
mahust ja laekuvast maksutulust (ca 229 tuh
eurot).
Tegemist
on
Eestis
populaarse
ja
tiitlivõistlustelt regulaarselt medaleid toova
eduka
spordiala
kõrgetasemelise
rahvusvahelise võistluse korraldamisega.
Taotleja omab ligi paarikümne aastast
tegutsemisajalugu
ning
omab
finantsvõimekust
omafinantseeringu
ja
mitteabikõlblike kulude katmiseks. Võistlus
toob
Eestisse
märkimisväärse
arvu
väliskülalisi,
aitab
kaasa
spordiala
populariseerimisele Eestis ning tõstab Eesti
tuntust Euroopas. Lisaks osalejatele toob nädal
aega kestev võistlus Eestisse ka teiste Euroopa
riikide kergejõustikuliitude juhtivad inimesed.
Samuti aitab võistluse kõrgel tasemel
korraldamine kaasa järgmiste rahvusvaheliste
võistluste
korraldusõiguste
saamisele
tulevikus. Võistluse korraldamine Eestis annab
meie sportlastele olulise sportlikku eelise
võrreldes teiste riikide sportlastega. Tegemist
on
tiitlivõistlusega
spordialal,
mida
rahvusvaheline olümpiakomitee loeb kolme
suurima spordiala hulka. Seega on tegemist
olulise tunnustusega Eestile.

Taotleja ja projektimeeskonna võimekus ja
muud eeldused on piisavad projekti
elluviimiseks ja haldamiseks ning seda tõestab
asjaolu, et Eesti Kergejõustikuliit on ka varem
korduvalt
korraldanud
rahvusvahelisi
võistlusi.

Tunnistada taotleja ja taotlus toetuse
andmise tingimustele vastavaks, kuid
jätta taotlus rahuldamata.
Projekti elluviimisel esineb turutõrge.
Projekti eelarvest ja asjaolude kirjeldusest
saab järeldada, et kõikide kulude katteks
pole tõenäoline leida toetust sponsoritelt
või katta kulud pileti müügist.

3.

Eesti Suusaliit

Kahevõistluse
maailmakarikasarja etapi
korraldamine veebruaris
2020

Hindamiskomisjon, võttes arvesse EKI
hinnangut, hindab taotleja prognoosi nii
väliskülaliste arvule kui ka nende poolt
Eestis tehtavate kulutuste suuruse liiga
optimistlikuks ja on seisukohal, et projekti
mõju meetme eesmärgi saavutamisele ja
tulemuse saavutamisele ei ole tõenäoline
ehk toetuse andmise tingimustele vastava
majandusliku mõju mahu saavutamine
võib jääda minimaalselt nõutavast mahust
oluliselt madalamaks.
Projekti võiks toetada väiksemas mahus, kui
taotleja taotleb, kuid taotlusvooru tingimused
näevad ette, et minimaalne toetussumma on 65
tuhat eurot ja ka 65 tuhande euroga toetades

75 000,00

Mitte toetada

pole piisavalt eeldust, et maksutulu laekumise
nõue täidetakse.

Tunnistada
taotleja
ja
taotluses
kavandatavad
tegevused
toetuse
andmise tingimustele vastavaks ning
rahuldada taotlus osaliselt summas
65000,00 eurot.

4.

47. Tartu Maraton:
peamine Lõuna-Eesti
Klubi Tartu Maraton
majanduse elavdaja
turismi madalhooajal

Projekti elluviimisel esineb turutõrge. Projekti
eelarvest ja asjaolude kirjeldusest saab
järeldada, et kõikide kulude katteks pole
tõenäoline leida toetust sponsoritelt või katta
kulud osalejate osalustasudest. Kululiigid on
põhjendatud, projekti teostumiseks vajalikud
ning mahud on realistlikud.
Taotluses toodud informatsioon on asjakohane
ja eeldused projekti õnnestumiseks on
positiivsed, kuid sündmuse majandusliku mõju
prognoos liiga optimistlik. Tuginedes EKI
hinnangule
peab
hindamiskomisjon
mõistlikuks toodud riski maandada ning
lähtuda toetussumma eraldamisel EKI poolt
prognoositud konservatiivselt prognoositud
välisosalejate ja –külaliste arvust (ca 600900), nende poolt Eestis tehtud kulutuste
mahust ja laekuvast maksutulust.
Tegemist on Eestis populaarse spordiala pika
traditsiooniga
rahvusvahelise
võistluse
korraldamisega. Võistlus toob Lõuna-Eestisse
märkimisväärse arvu välisosalejaid koos
külalistega ning omab seeläbi olulist mõju

100 000,00

65 000,00

ennekõike just Lõuna-Eesti kohalikele
omavalitsustele. Võistlus aitab kaasa spordiala
ja liikumisharrastuse populariseerimisele
Eestis ning tõstab Eesti tuntust maailmas.
Samuti aitab võistluse kõrgel tasemel
korraldamine tagada pika ajalooga Eestile
olulise
võistluse
jätkusuutlikkuse
ka
järgnevateks aastateks.
Võistlus kuulub
rahvusvahelise
pikamaasuusatamise
katusorganisatsiooni Worldloppet kalendrisse.
Taotleja ja projektimeeskonna võimekus ja
muud eeldused on piisavad projekti
elluviimiseks ja haldamiseks ning seda tõestab
asjaolu, et tegemist on pika traditsiooniga
spordiüritusega.
Taotleja
omab
ligi
paarikümne aastast tegutsemisajalugu ning
omab finantsvõimekust omafinantseeringu ja
mitteabikõlblike kulude katmiseks.

KOKKU:
Otsused võeti vastu konsensuslikult, eriarvamusi ei olnud.
Lisad: 1-5 Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangud majandusliku mõju arvutuste kohta
Koosoleku juhataja

Protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits
kantsler

(allkirjastatud digitaalselt)
Merju Künnapuu
finantsosakonna juhataja

1 165 000,00

865 000,00

