
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kooride,	  
puhkpilli-‐	  või	  sümfooniaorkestrite	  valdkondliku	  
arendusstipendiumi	  2015	  a.	  taotlusvooru	  tingimused	  
	  
Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  SA	  (ELT	  SA)	  koostöös	  Eesti	  Kooriühinguga	  (KÜ)	  kuulutab	  laulu-‐	  ja	  
tantsupeo	  protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  tegevustoetuse	  programmi	  raames	  välja	  
avaliku	  arendusstipendiumi	  konkursi.	  
	  
Arendusstipendiumi	  eesmärk	  on	  kooride,	  puhkpilli-‐	  ja	  sümfooniaorkestrite	  valdkonna	  teadlik	  
ja	  sihipärane	  arendamine	  pidudevahelisel	  ajal.	  Arendusstipendiumiga	  toetatakse	  arendavaid	  
tegevusi,	  mis	  on	  pikaajalise	  mõjuga	  	  ja	  toetavad	  	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  protsessi	  järjepidevust.	  
	  

1. Taotlusvoorust	  toetatakse	  eelkõige	  programme	  ja	  tegevusi,	  mis	  soodustavad	  	  ühe	  
või	  mitme	  alljärgneva	  valdkonna	  tegevussuuna	  arengut:	  
1.1 Kooride/orkestrite	  liigisisene	  ja	  valdkondadeülene	  arendus-‐	  ja	  koostöö;	  	  
1.2 Valdkonna	  atraktiivsuse	  ja	  konkurentsivõime	  suurendamine;	  
1.3 Dirigentide,	  eestvedajate,	  lauljate	  ja/või	  orkestrantide	  pädevuste	  	  arendamine	  

(koolitused,	  laagrid,	  seminarid	  jne.);	  
1.4 Uute	  teoste	  ja/või	  seadete	  teke	  ja	  levik	  

	  
2. Arendusstipendiumi	  suurus	  ühe	  taotluse	  kohta	  on	  minimaalselt	  	  5000	  eurot.	  	  

	  
3. Arendusstipendiumi	  taotleja	  

3.1.	  Taotlusvoorust	  võivad	  stipendiumi	  taotleda	  järgmised	  Eestis	  alaliselt	  tegutsevad	  
juriidilised	  isikud:	  
3.1.1.	  laulupeoprotsessis	  osalev	  harrastuskollektiiv	  (koor,	  puhkpilli-‐	  või	  
sümfooniaorkester),	  kes	  tegutseb	  alaliselt	  kvalifitseeritud	  juhendaja	  juhtimisel;	  
3.1.2.	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalev	  alaliit;	  
3.1.3.	  laulu-‐ja	  tantsupeo	  protsessis	  osalev	  kooride	  ja	  orkestrite	  	  maakondlik	  ühendus;	  
	  
3.2.	  Taotleja	  peab	  olema	  korrektselt	  täitnud	  kõik	  varasemad	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
protsessis	  osalevate	  kollektiivide	  riikliku	  toetusprogrammis	  toetuse	  saaja	  lepingulised	  
kohustused	  ning	  tingimused	  
	  

4.	  Taotluste	  hindamine	  
4.1.	  Hindamisel	  võetakse	  arvesse	  taotluses	  kirjeldatud	  arendustegevuste:	  	  
4.1.1.	  vastavust	  taotlusvooru	  eesmärkidele	  (punkt	  1);	  
4.1.2.	  mõju	  valdkonna	  arengule;	  
4.1.3.	  uuenduslikkust;	  
4.1.4.	  kestlikkust;	  	  
4.1.5.	  ulatust	  ja	  nähtavust;	  
4.1.6.	  osasaajate	  arvu;	  
4.1.7.	  eelarve	  realistlikkust,	  läbipaistvust,	  kuluartiklite	  põhjendatust	  

	  



5. Arendusstipendiumi	  taotlemine	  ja	  taotluste	  esitamise	  tähtaeg	  	  
5.1. Stipendiumi	  taotlemiseks	  tuleb	  täita	  taotlusvorm,	  mis	  on	  saadaval	  Eesti	  Kooriühingu	  

koduleheküljel	  www.kooriyhing.ee.	  Taotlusvoor	  on	  avatud	  kuni	  15.06.	  2015	  (kell	  
23.59)	  

5.2. 	  Taotlus	  koosneb	  järgmistest	  kohustuslikest	  osadest:	  	  
5.2.1. andmed	  taotleja	  kohta;	  	  
5.2.2. kavandatava	  programmi	  eesmärgi	  sõnastamine	  	  (vt.	  valdkondlike	  

arenduseesmärke	  punkt	  1)	  	  
5.2.3. kavandatava	  programmi	  tegevuskava	  kirjeldus	  	  
5.2.4. kavandatava	  programmi	  teostamise	  ajakava;	  
5.2.5. kavandatava	  programmi	  teavitamise	  kava;	  
5.2.6. eelarve	  kogu	  programmi	  kohta.	  
5.3. Taotlus	  tuleb	  saata	  hiljemalt	  15.06.2015.Eesti	  Kooriühingusse	  aadressile	  

toetus@kooriyhing.ee	  	  
	  

6. Stipendiumitaotluste	  menetlemine	  ja	  tulemuste	  teatavakstegemine	  
6.1.	  Taotlusi	  vaatab	  läbi	  KÜ	  juhatuse	  poolt	  moodustatud	  arendusstipendiumi	  
ekspertkomisjon,	  kes	  esitab	  konkursi	  võitnud	  stipendiumi	  saajad	  kinnitamiseks	  ELT	  SA	  
toetusprogrammi	  toimkonnale;	  
	  6.2.	  Ekspertkomisjonil	  on	  õigus	  taotlus	  tagasi	  lükata,	  	  küsida	  taotluse	  kohta	  täiendavat	  
informatsiooni	  või	  teha	  ettepanekuid	  muudatuste	  kohta;	  
6.3.	  Stipendiumi	  konkursi	  tulemused	  avalikustatakse	  hiljemalt	  30.06.2015	  KÜ	  kodulehel;	  
6.4.	  Stipendiumisaajatega	  sõlmib	  KÜ	  arendusstipendiumi	  kasutamise	  lepingu.	  

	  
7. Stipendiumi	  kasutamise	  aeg	  ja	  aruandlus	  
7.1.	  Stipendiumi	  võib	  kasutada	  lepingus	  määratud	  aja	  jooksul:	  
7.2.	  Tegevus-‐	  ja	  finantsaruanne	  tuleb	  esitada	  kuu	  aega	  peale	  stipendiumi	  kasutamisaja	  
lõppu;	  
7.3.	  Aruanne	  peab	  vastama	  taotluses	  esitatud	  tegevuskavale	  ja	  eelarvele.	  	  
7.4.	  Ekspertkomisjonil	  on	  õigus	  jälgida	  toetatud	  programmi	  teostamist,	  küsida	  
vahearuandeid,	  teha	  programmi	  käigus	  muudatusettepanekuid.	  Tõsiste	  rikkumiste	  korral	  
programmi	  rahastamine	  peatatakse	  ning	  eraldatud	  stipendium	  nõutakse	  tagasi.	  

	  
	  
Lisainfo:	  
	  
Kaie	  Tanner	  
KÜ	  tegevjuht	  
Tel	  62	  74	  456	  
e-‐post	  kaie.tanner@kul.ee	  	  

	  

	  
	  
 


