
 
 

 

 

 

EAÜ toetuse taotluste üldised nõuded ning sisulised ja vormilised kriteeriumid 
 

Nõuded taotlejale 

Programmist saab toetust taotleda 

• Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik 

• Eestis registreeritud juriidiline isik 

• Projekti kasusaajad – niivõrd kuivõrd on tegemist Eesti autoritega – on eeldatavasti EAÜ 

liikmed. Täpsemad selgitused iga toetussuuna juures eraldi.  

Taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab iga toetussuuna juurest. Igal toetussuunal on oma 

taotlusvorm.  

Programmist ei toetata: 

Loometegevust loometoetuste määramise kaudu otse taotlevale loovisikule. Sedalaadi 

loometoetusteks võib pöörduda ka Eesti Esitajate Liidu, Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Interpreetide Liidu 

või Kulka poole. 

Sündmuse korraldamist (va need, millele viidatud teises toetussuunas ehk koosloome formaadid) ning 

nendega seotud kulusid (sh ei toetata ka käesolevast programmist toetatud uudse loomingu lavale 

toomise kulusid). Sedalaadi toetusteks võib pöörduda kas Kulka või Kultuuriministeeriumi 

toetusprogrammide poole.  

Enesetäiendamise ja haridusega seonduvaid kulusid. Sedalaadi toetusteks võib pöörduda nt Kulka 

poole. 

Erinevaid reisikulusid (va juhul kui need on otseselt seotud teise või kolmanda toetussuunaga) 

Helisalvestiste levituskulusid, sh füüsiliste albumite tiražeerimist või digilevitamise kulusid. Eeldame 

läbimõeldud levitamise plaani, kuid ootame, et kulud selleks katab asjaosaline tootja, isegi kui selleks 

on artist/autor ise. 

Pillide soetamist ja remonti; noodistus-, esitus- ja salvestustarkvara soetamist. 

Erinevaid muid tegevusi, mis ei kuulu programmi eesmärkide hulka. 

Juhul, kui toetusesaaja on käibemaksukohuslane, siis käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 

Üldised sisulised kriteeriumid: 

• Kas projekti elluviimine rikastab Eesti muusikaelu väärtusliku uue heliloominguga? 

• Kas projekti elluviimine toetab seotud autori ja/või artisti karjääris olulist arenguhüpet, 

edasiminekut või avab autori loomingule märkimisväärseid uusi võimalusi?  

• Kas projektil on rahvusvaheline mõõde ja ambitsioon ning kas selle tulemusel võivad paraneda 

Eesti autorite võimalused teenida välistulu ning suureneda Eesti muusika rahvusvaheline 

profiil? 
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• Kas projekt on teostatav, kas projektimeeskonnal on usutav ja varasema kogemuse najal 

demonstreeritud võimekus projekt edukalt ja piisava kvaliteediga ellu viia? 

Üldised vormilised kriteeriumid:  

• Projekti eesmärk ning kõik muud aspektid on kirjeldatud ja kirjutatud selgelt, nii pikalt kui 

vajalik, et tuua välja kõik oluline ning muus osas nii lühidalt kui võimalik; 

• Esitatud tegevusplaan on piisavalt detailne ja realistlik; 

• Esitatud eelarve on piisavalt detailne ja realistlik; 

• Taotletud toetussumma ei ületa seatud piirmäärasid (jääb 500€ ja 5000€ vahele); 

• Omafinantseeringu osakaal pole rangelt määratud, kuid projektitaotluse konkurentsivõimele 

annab juurde arvestatav ja põhjendatud omapanus, olgu rahaline või ka muulaadne. Eeldame, 

et taotleja panustab ka eelkõige ise projekti eesmärgi täitmisse ning väljendab seda selgelt ka 

projektitaotluses.  

• Taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduvad EAÜ ees võlgnevused, sh aruande 

võlgnevused eelnevatest voorudest saadud toetuste eest ning igasugused muud võlgnevused, 

nii füüsilise isikuga kui ka juriidilise isikuga seonduvad. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame 

ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle 

osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub.  

Projektitaotlused läbivad kõigepealt vormilise kontrolli (vastavus vormilistele kriteeriumitele) ning 

vormiliste puudujääkide puudumisel liiguvad projektitaotlused edasi otsustuskomisjoni.  

Komisjon kaalub projektitaotluse kõiki komponente ning annab igale taotlusele koondhinnangu: “väga 

tugev”, “keskmiselt tugev” või “tagasihoidlik”. Lisaks võib komisjon tõdeda, et projektitaotlus ei vasta 

programmi eesmärkidele. Edasised ja täpsemad jaotusotsused tehakse, lähtudes vooru võimalustest - 

seejuures võib komisjon otsustada projektitaotlust rahuldada nii täies kui ka osalises mahus (aga mitte 

vähem kui toetuse alampiir ehk 500€). Tulenevalt piiratud vahenditest ei pruugi ka “väga tugev” 

projektitaotlus saada toetust - pingerea koostab ja otsused teeb komisjon, kes on programmi statuudi 

piires oma otsustes vaba ning võib seada toetuse kasutamisele täiendavaid piiranguid, kui see tundub 

sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks vajalik. Tagasisidet oma taotlusele on võimalik küsida, kuid 

otsust EAÜs vaidlustada taotlejal ei ole võimalik. 


