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1. 1Planet4All projekti taust ja eesmärgid
1Planet4All on Euroopa Komisjoni DEAR programmist rahastatud 3-aastane
teavitusprojekt (02.2020-01.2023), mida viivad ellu 14 Euroopa vabaühendust. Eestis
koordineerib projekti tegevusi MTÜ Mondo (edaspidi Koordinaator). Projekti Eesti
tegevusi kaasrahastab välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.
Projekti sisu eest vastutavad projekti partnerid ja need ei pruugi väljendada Euroopa
Liidu ametlikke seisukohti.
Projekti eesmärk
Projekt „1Planet4All“ on kliimamuutuste alane teavitusprojekt, mille eesmärk on tõsta
noorte seas teadlikkust kliimamuutustest kui üleilmsest ohust kestliku arengu
eesmärkide saavutamisele ning inspireerida neid tegutsema turvaliste, kaasavate ja
kliimanutikate kogukondade nimel.
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Projekti viiakse ellu 12 Euroopa riigis. Projekti peamine sihtrühm on 15-35-aastased
noored, sealjuures noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks
õpetajad ja noorsootöötajad.
Noorte kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmiseks Eestis:
* viime ellu kampaaniaid ja kliimamuutuste alaseid teavitusüritusi festivalide jm avalike
sündmuste raames;
* töötame välja kliimamuutuste ja keskkonna teemalisi õppematerjale, e-külalistunde
ning koolitame haridustöötajaid, vt www.maailmakool.ee;
* kaasame Eesti ja Mondo sihtriikide koole ja õpilasi kliimamuutuste teemalisse
ühistegevusse;
* levitame dokumentaalfilme, näituseid ja muid teavitusmaterjale;
* kaasame ajakirjanikke ja dokumentaliste õppereisidele;
* toetame noorte algatatud kliimamuutuste teemalisi väikeprojekte;
* teeme koostööd keskkonnaorganisatsioonide, keskkonnahariduse edendajate ja noorte
keskkonnaaktivistidega.
Viiteid projekti raames Eestis ellu viidud tegevustele leiad ka MTÜ Mondo
kliimamuutuste teemaliselt alalehelt mondo.org.ee/kliima.
Projekti tulemusena soovime, et vähemalt 8,5 miljoni Euroopa noore teadlikkus
kliimamuutuste üleilmsest mõjust on tõusnud, sh arusaam selle mõjust rändele, ning
vajadusest kiire tegutsemise järele keskkonnakriisi pidurdamiseks ja muutustega
kohanemiseks nii üksikisiku kui ka ühiskonna tasandil. Projekti lõpuks on ligi 150 000
noort liidrit 12 liikmesriigis inspireeritud, koolitatud ja oskustega varustatud, et olla
muutuste loojad ning võidelda kliimamuutustega nii igapäevaelu valikute kui ka
struktuursete muutuste esilekutsumise kaudu.

2. Väikeprojektide toetamise eesmärk
Väikeprojektid peavad vastama 1Planet4All projekti üldeesmärkidele, olema suunatud
projekti sihtrühmale ning panustama projekti tulemuste saavutamisse. Väikeprojekti
toetamise eesmärk 1Planet4All projektis on teiste vabaühenduste (eriti noorteühenduste)
kaasamine kliimamuutuste teemalistesse tegevustesse Eestis ning suurem noorte
otsene kaasatus kliimamuutuste teemal.. Eriti oodatud on projektid, mille planeerimisse
ja elluviimisse on aktiivselt kaasatud noored ise. Väikeprojektide peamiseks sihtrühmaks
on noored vanuses 15-35a.
Käesolevas voorus toetatakse 3000 kuni 10 000-euroseid projekte. Väikeprojektide
põhitegevused peaksid olema suunatud noorte kliimamuutuste alase teadlikkuse
tõstmisele, kodanikuaktiivsuse kasvatamisele, praktiliste oskuste arendamisele või
kliimaõigluse temaatika käsitlemisele. Projekti tegevusteks võivad olla sündmuste ja
arutelude korraldamine, kampaania, erinevad teavitustegevused nagu näiteks podcastid
vms. Tegevused võivad toimuda ühe piirkonna põhiselt või erinevates Eesti paikades.
Taotlusi võib esitada ka ühenduste koostöös, kellest üks on juhtpartner.
Projektide pikkus on 6-8 kuud ja varaseim algusaeg 1. aprill 2022. Projektid peavad
olema lõppenud 15. detsembriks 2022.
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3. Taotlejale esitatavad tingimused
Taotluse esitamiseks peab taotleja vastama järgmistele tingimustele:
a. Olema juriidiline isik, mis on registreeritud mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis
b. Olema avalikes (mitte ainult kitsalt oma liikmete) huvides tegutsev vabaühendus
või vabaühenduste liit (Civil Society Organisation (CSO) or an association of CSOs)
c. Olema mitte kasumit taotlev
d. Taotleja ei tohi olla Euroopa Komisjoni DEAR 2018 projektivooru üheski rahastuse
saanud projektis juhtpartner, partner või seotud ettevõte/osapool
Samuti peab taotleja tõendama, et tal on piisavalt kogemusi ja koostöövõimalusi, et
projektis kirjeldatud sihtrühmadele suunatud tegevusi planeeritud mahus ja kvaliteetselt
ellu viia.

4. Ajajoon
10.märts 2022 - taotluste esitamise tähtaeg
21.märts 2022 - rahastusotsustest teavitamine
25.märts 2022 - projekti rahastuslepingu allkirjastamine
1.aprill 2022 - projektide kõige varasem algusaeg

5. Mida rahastatakse ja kuidas: tegevused, kulud, kaasfinantseering,
mitteabikõlblikud kulud, väljamaksed toetusesaajale
Väikeprojektide puhul ei ole kaas- või omafinantseering nõutud.
1Planet4All väikeprojektide rahastuse saamiseks sobivad tegevused:
a. Debattide ja arutelude korraldamine, info levitamine, avalike ürituste korraldamine
ja neis osalemine, artiklite avaldamine ja sõnumite levitamine ühismeedias;
b. Üleskutsed ja ühisavaldused, sealhulgas petitsioonide, pöördumiste, kampaaniate
ja aktsioonide korraldamine;
c. Noorte, haridustöötajate ja ajakirjanike jõustamisele suunatud tegevused, sh
koolitused;
d. Temaatiliste noortele suunatud teavitus- ja praktilisi oskusi arendavate tegevuste
korraldamine;
e. Temaatiliste audio-visuaalsete ja trükimaterjalide tootmine ja levitamine;
f. Muud väikeprojektidele seatud eesmärkide elluviimist toetavad tegevused.
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Mitteabikõlblikud tegevused:
a. Tegevused, mille peamine eesmärk on rahakogumine;
b. Otsene poliitiline tegevus (sh poliitkampaania), mis hõlmab vaid ühte-kahte
poliitilist parteid (lubatud on aga eestkostetegevused, kohtumised poliitikutega,
debatid jms tegevused, kus arutellu on kaasatud erinevate erakondade ja
maailmavaadete esindajaid);
c. Mistahes tegevused, mis on ebaseaduslikud, diskrimineerivad või õhutavad viha ja
ksenofoobiat.
Kulud, mida saab rahastada 1Planet4All
projektist

Kulud, mida ei saa rahastada 1Planet4All
projektist

Meeskonnaliikmete töötasud, kes on
otseselt seotud projekti teostamisega

Kulusid, mis on tekkinud enne projekti
algust.

Töötasud organisatsioonivälistele
ekspertidele, koolitajatele, ajakirjanikele jt.

Organisatsiooni üldkulusid.

Muud kulud, mis on otseselt seotud
projekti elluviimisega, sh materjalide
tootmine, tõlkekulud, transpordikulud,
toitlustus, ruumi ja tehnika rent jne.

Vabatahtlikku ja mitterahalist panust
(tähenduses, et finantseeritakse vaid
reaalseid ja kuludokumentidega
tõendatud kulusid).

Projekti planeeritud ja kinnitatud eelarve makstakse välja kahe osamaksena.
1. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse Toetuse saajale üle 80% kogu planeeritud
eelarve summast.
2. Lõppmakse 20% teostatakse pärast järgmiste tingimuste täitmist:
a. Lõpparuande tähtaeg on möödunud;
b. Toetuse saaja on esitanud kuluaruande kõigist tehtud kuludest. Kui 100%
planeeritud kuludest ei ole kulutatud, siis Koordinaator teeb lõppmakse
summas, mis arvutatakse järgmiselt: lõppväljamakse summa = kinnitatud
kulude kogusumma - juba tehtud väljamaksed. Kui arvutuse vastus on
miinusmärgiga, tasub Toetuse saaja vastava summa Koordinaatorile.
c. Koordinaator on kontrollinud kulud ja veendunud, et kulud on abikõlblikud
ja tõendatud. Kui järgnevad projektiauditid tõendavad, et mõni esitatud
kuludest ei ole abikõlblik või ei ole piisavalt tõendatud, siis maksab
Toetuse saaja koordinaatorile tagasi mitteabikõlblikuks tunnistatud kulude
summa.
3. Kui tegelikud kulud ületavad planeeritud eelarve, siis maksab Toetuse saaja need
kinni omavahenditest.

6. Projektitaotluste hindamine
MTÜ Mondo moodustab taotluste hindamiseks 3-4-liikmelise hindamiskomisjoni. Selle
liikmed täidavad huvide konflikti vormi ning taandavad end taotluste hindamisest, mille
osas neil on huvide konflikt.

4

Hindamiskäik:
a. Laekunud taotlustele tehakse tehniline kontroll, et kontrollida Taotleja vastavust
nõuetele ja kõigi taotluse komponentide olemasolu ja nõuetekohast täitmist.
Taotleja peab vastama rahastaja nõuetele, mis on välja toodud alajaotuses 3.
b. Tehnilise kontrolli läbinud taotlusi hinnatakse kolme kriteeriumi alusel.
Kriteeriumitel on projekti lõpphindes erinev kaal, mis on välja toodud allpool.
Projektide pingerida tekib kõigi hindajate antud punktide keskmise alusel,
rahastuse saavad projektid pingerea alusel kuni vooruks ettenähtud summa on
kasutatud. Kui mõnel projektil on võrdselt punkte, siis eelistatakse projekti, mis sai
kõrgemad punktid kriteeriumis “Projekti eesmärgid, tegevused ja mõju”.
Koordinaatoril on õigus jätta kasutamata osa vooruks ettenähtud summast, kui
esitatud projektide kvaliteet või vastavus vooru eesmärkidele ei ole komisjoni
hinnangul piisav.
c. Koordinaator annab kõigile taotlejatele teada, kas nende projekt sai rahastatud või
mitte ning korraldab lepingute allkirjastamise. Komisjoni detailset hinnangut ei
tehta teatavaks, küll aga on taotlejal võimalik küsida oma projekti lõpphinnet.
Hindamiskriteeriumid
Komisjon hindab iga projekti järgmiste kriteeriumite alusel, mille punktid annavad
sulgudes välja toodud mahu koguhindest.
Projekti eesmärgid, tegevused ja mõju (kaal 50% koguhindest)
➔ Kuidas panustab projekt 1Planet4All üldeesmärki, milleks on noorte teadlikkuse ja
kaasatuse tõstmine kliimamuutuste alal, toetades sealhulgas ka seoste mõistmist,
vastutust ja solidaarsust arenenud ja arenguriikide vahel, et kestlik olevik ja tulevik
oleks võimalik igaühele.
➔ Kuidas haakuvad taotluses väljatoodud sihtrühmad 1Planet4All projekti
sihtrühmadega, kui suure hulga inimesteni tegevustega jõutakse ja milline on
tegevuste potentsiaalne mõju.
➔ Kuidas panustavad esitatud projekti tegevused, oodatud tulemused ja väljundid
1Planet4All näitajatesse. Kui kvaliteetselt on tegevused planeeritud ja kui realistlik
on, et tegevused toovad kaasa oodatud mõju.
➔ Kuidas on noored otseselt kaasatud projekti planeerimisse ja tegevuste
elluviimisse.
Taotleja varasem kogemus (25%)
➔ Hinnatakse Taotleja või projekti teostamisega seotud võtmeisikute kogemust
keskkonna- ja kliimateemadel, noorte kaasamisel ning taotluses kirjeldatud
tegevuste elluviimisel ja tulemuste saavutamisel.
➔ Hinnatakse taotleja finantsvõimekust ja varasemat kogemust sarnases mahus
projekti elluviimisel ning riskide läbimõeldust.
➔ Hinnatakse ühenduse seotust ja tunnustatust Eesti vabaühenduste seas ja
kogukonnas, kus tegevusi plaanitakse ellu viia.
Eelarve põhjendatus ja kuluefektiivsus (25%)
Mil määral on:
➔ kõik planeeritud kulud selged ja põhjendatud projekti elluviimise seisukohast;
➔ üldine eelarve tase kooskõlas saavutatud tulemuste ja kasusaajate arvuga;
➔ tasakaalus eelarve kulugrupid projekti tegevusi silmas pidades - kulude jaotus
palgakulu, sisseostetud teenuste ja otseste tegevuste elluviimise kulude vahel.
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7. Taotlemine
Projektitoetusele kandideerimiseks tuleb esitada nõuetekohaselt täidetud:
➔ taotlusvorm,
➔ eelarve,
➔ tegevuste ajakava ja
➔ ühenduse viimase majandusaasta aruanne. Kui see mingil põhjusel puudub, siis
lisada vastav selgitus. 2020-2021.a asutatud ühenduse puhul, kui puudub
majandusaasta aruanne, on lubatud asendada see viimase 12 kuu pangakonto
väljavõttega.
Vormid võib täita eesti või inglise keeles.
Taotluste esitamise tähtaeg on 10.märtsil 2022 kell 17. Taotleja allkirjaõigusliku isiku
poolt digiallkirjastatud taotlused koos kõigi lisadega tuleb saata aadressil
konkurss@mondo.org.ee. Taotluse kättesaamine kinnitatakse meili teel 2 tööpäeva
jooksul.
Taotluse koostamise käigus on taotlejal õigus esitada kirjalikult küsimusi taotlusprotsessi
ja -tingimuste kohta, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne taotluse esitamise tähtaega.

8. Aruandlus
Koos rahastuslepinguga saab Toetuse saaja aruandlusvormid ja juhised nende täitmiseks.
Projekti lõpparuanne täidetakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast projekti tegevuste
lõppemist. Lõpparuande osa on ka ½ lk pikkune ingliskeelne lühikokkuvõte, mis kajastab
projekti peamisi tegevusi, sihtrühmi ja saavutatud tulemusi. Kogu
finantsdokumentatsioon ja muu tõendusmaterjal peab olema kättesaadav
auditeerimiseks MTÜ Mondo või projekti audiitori poolt.
Toetuse saaja kohustub järgima Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi rahastus- ja
hankereegleid ning raamatupidamiskohustust.
Toetuse saaja peab Koordinaatori, 1Planet4All juhtpartneri, projekti välise hindaja või
audiitori soovi korral olema saadaval intervjuudeks ja kohtumiseks või vastama projektiga
seonduvatele küsimustikele.
Toetuse saaja peab vastama 1Planet4All projektis ja Euroopa Komisjoni poolt seatud
kommunikatsiooni- ja viitamise reeglitele, sh järgima korrektset logo kasutust kõigil
materjalidel. Täpsed juhised jagatakse Toetuse saajaga lepingu allkirjastamisel.
Toetuse saajalt oodatakse osalemist Koordinaatori korraldatud projekti puudutavatel
kohtumistel ja koolitustel.
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