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LISA 6

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

1. Valdkonna eesmärgid:

1.1 Tallinna linna (edaspidi linn) täisealiste elanike kultuuri- ja loometegevuse tasakaalustatud areng;

1.2 traditsioonide säilitamise ja uuenduslike algatuste kaudu saavutatud linna kultuurikalendri mitmekesisus;

1.3 laiemale avalikkusele suunatud rahvakultuur ja rahvusvähemuste kultuuritegevus;

1.4 kodanikuühenduste ja kogukondlike tegevuste elavdamine.

2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

2.1 tegevustes või projektis osalejate ja/või publiku arv;

2.2 toetatud vähemusrahvuste kultuure tutvustavate kultuurisündmuste ja nende külastajate arv;

2.3 laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate linna kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade (edaspidi kollektiivid) arv.

3. Valdkonna prioriteedid:

3.1 projekt ja toetatud tegevused on plaanitud ja läbi viidud kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“
tegevusvaldkonna „Kultuur“ eesmärkide ja tegevusprogrammidega;

3.2 kultuuriorganisatsioonide ja täisealistele tallinlastele suunatud kultuurisündmuste toetamine valdkondades, mis ei
kattu Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hallatavate asutuste tegevustega;

3.3 laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide tegevus;

3.4 poolprofessionaalsete kooride jt muusikakollektiivide tegevuse toetamine;

3.5 rahva- ja pärimuskultuuri toetamine;

3.6 traditsiooniliste jätkusuutlike kultuurisündmuste arengu toetamine;

3.7 kultuurikalendrit mitmekesistavate uuenduslike algatuste toetamine;

3.8 Tallinnas elavate rahvusvähemuste kultuuriseltside omakultuuriline tegevus.

4. Rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisündmuste kättesaadavuse ja järjepidavuse tagamiseks
eelistatakse:

4.1 festivale, mis kuuluvad rahvusvahelistesse võrgustikesse;

4.2 tegevusi ja projekte, mis tutvustavad ning teadvustavad linna kultuuriloolist eripära, rahvuskultuuri ja vaimset
pärandit;

4.3 projekte, mis on jätkusuutlikud ja on muutunud linna traditsiooniliseks kultuurisündmuseks;

4.4 projekte, millega tähistatakse tähtpäevi ja linnale olulisi sündmusi;

4.5 tegevusi ja projekte, millel on suurem sihtrühm, publiku või osavõtjate arv;

4.6 projekte, millel on läbimõeldud publiku tagasiside- ja arendusprogramm;

4.7 projekte, millel on läbimõeldud turundus- ja kommunikatsiooniplaan;

4.8 tegevusi ja projekte, mida korraldatakse keskkonnateadlikult;

4.9 tegevusi ja projekte, mille korraldamine hübriidvormis on läbi mõeldud ja vajadusel ollakse valmis seda tegema.

https://strateegia.tallinn.ee/kultuur


5. Laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatele kollektiividele ja poolprofessionaalsetele kooridele ja
muusikakollektiividele eraldatavate tegevustoetuste andmisel lähtutakse järgmisest:

5.1 eelistatakse kollektiive, kes osalesid viimasel üldlaulupeol ja -tantsupeol või selle ettevalmistusprotsessis;

5.2 poolprofessionaalsete kooride ja muusikakollektiivide puhul arvestatakse nende eelmise hooaja tegevuste
kokkuvõtet ja uue hooaja tegevuskava (kontsertide ja avalike esinemiste arv, salvestused jm tegevused ning
repertuaar). Tegevustoetuse taotluses välja toodud tegevuste kirjeldus peab olema piisav hinnangu andmiseks
toimunud ja planeeritud tegevustele;

5.3 toetust taotlev kollektiiv peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta erialase ettevalmistusega juhendaja
juhtimisel;

5.4 toetust taotlevas kooris on vähemalt 16 lauljat, orkestris vähemalt 12 orkestranti ja tantsurühmas vähemalt
12 tantsijat.

5.5 Abikõlblikud kulud on:

5.5.1 tööjõukulud (nt dirigendi, juhendaja, hääleseadja ja klaverisaatja töötasu);

5.5.2 ruumide rent;

5.5.3 nootide ost ja rent;

5.5.4 esinemisriiete hooldus ja säilitamine;

5.5.5 muusikainstrumentide hooldus ja parandamine.

5.6 Taotlused võetakse vastu organisatsioonipõhiselt ning kõigi organisatsioonis tegutsevate kollektiivide tegevused
esitatakse ühes taotluses.

5.7 Taotlused võetakse vastu tegevustoetuse taotluse vormil ja tegevustoetuse taotluse esitamise tähtajaks.

6. Rahvusvähemuste omakultuurilise tegevuse toetamisel eelistatakse projekte, mis:

6.1 tutvustavad laiemale avalikkusele rahvusvähemuse kultuuri, keelt ja traditsioone;

6.2 võimaldavad erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste koos kultuuri loomist ja sellest osasaamist;

6.3 säilitavad rahvuse etnilist eripära kultuurilise tegevuse kaudu.

7. Kodanikuühenduste tegevuse elavdamiseks toetatakse projekte, mis ühendavad kogukonda ja selle läbi
arendavad oma piirkonda ja linna.

8. Reisi- ja lähetuskuludest antakse toetust transpordi- ja majutuskulude katteks.

9. Lisaks lisas 1 nimetatule ei anta toetust kasumile orienteeritud kommertsürituste korraldamise kuludeks.

10. Taotlusvoorude tähtpäevad määratakse kindlaks ametiasutuse juhataja haldusaktiga ja avaldatakse linna
veebilehel.

11. Toetuste taotlusi võetakse vastu projektitaotluse vormil, välja arvatud punktis 5 nimetatud tegevustoetuse
taotlused ja linna eelarves eraldi eelarvepositsioonina esitatud juriidilistele isikutele antavad toetuste taotlused.
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