
Kultuuri valdkonna toetuste 
infopäev

27. august 2020



2020. aastal: 

Poolaasta toetuste konkurss

• Tähtaeg 30. september

Mobiilsustoetus

• Tähtaeg 30. november

Kõrge lennu stipendium

• Tähtaeg 31. oktoober

2021. aastal:

Poolaasta konkurss 

• Tähtaeg 31. märts

• Tähtaeg 30. september

Mobiilsustoetus

• Tähtajad 31. märts, 30. mai, 30. september ning 30. november

Tartu tippspordi stipendium

• Tähtaeg 28. veebruar

Muusemitöötajate stipendium

• Tähtaeg 23. veebruar



Stipendiume määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele loominguliseks 

tegevuseks, enesetäiendamiseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks.

Taotlus koosneb Tartu Kultuurkapitali ankeedist(SPOKU) ning sellele lisatavatest 

muudest dokumentidest. Taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt.

Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, 

kirjandus ja kirjastamine, kujutav- ja rakenduskunst, teadus ja haridus ning 

kehakultuur ja sport. Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsustab stipendiumideks määratud 

rahaliste vahendite proportsioonid valdkondade vahel.

Tartu Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi sihtotstarbelise 

kasutamise kohta kirjaliku lepingu. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama 

stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks kirjalikult 

sisulise- ja/või finantsaruande. Finantsaruandele peab stipendiumi saaja lisama 

finantsdokumentide koopiad Tartu Kultuurkapitali eraldatud summa ulatuses



Näitekunst 

Kultuurkapital toetab isikute loomingulist tegevust, enestäiendamist, etenduste 

ettevalmistamist ning väljatoomist.

Stipendiumid

1.1  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist

loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2 Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3 Taotlus peab sisaldama:

• loomingulist plaani stipendiumi perioodil;

• elulookirjeldust;

• taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

Kultuurkapital toetab:

1. Erialast enesetäiendamist, s.h teatrite külastamist, projektides osalemist ning 

lavastuste väljasõite.

2. Tartus toimuvaid loomingulisi projekte ning lavastuste väljaandmist.



Helikunst 

Kultuurkapital toetab isiku loomingulist tegevust, enestäiendamist, heliteoste 

väljaandmist ning Tartus toimuvate avalikkusele suunatud kontsertide korraldamist.

Stipendiumid

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist

loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2 Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3 Taotlus peab sisaldama:

• loomingulist plaani stipendiumi perioodil;

• elulookirjeldust;

• taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus)

Kultuurkapital toetab:

1. Helikandjate väljaandmist.

2. Omaloominguliste toeste avalikku ettekandmist.

3. Erialast enesetäiendamist.



Rahvakultuur 

Kultuurkapital toetab kodanikualgatusel põhinevaid kogukonnale olulisi

rahvakultuurilisi projekte, s.h ka seltside ja ühingute eestvedamisel toimuvaid projekte.

Kultuurkapital toetab:

1. Tartu linnas toimuvate kultuurisündmuste korraldamist.

2. Harrastusgruppide tegevust.

3. Erialast enesetäiendamist.

4. Vähemusrahvuste kogukonnale suunatud projekte.



Haridus ja teadus 

Kultuurkapital toetab haridus- ja teadusalast enesetäiendamist ning koolituste ja 

täiendõppe korraldamist.

Stipendiumid

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate laste-, huvi-, kultuuri-, spordi-

ja mäluasutuste töötajate tööalast enesetäiendamist (õppereisidel, täienduskoolitustel, 

seminaridel, konverentsidel, kursustel jms osalemist).

1.2. Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3. Stipendiumi taotlemise tingimused:

• Laste-, huvi-, kultuuri-, spordi- ja mäluasutuste töötaja peab olema lepinguliselt

seotud mõne Tartu laste-, huvi-, kultuuri-, spordi- või mäluasutustega;

• Täiend- ja huvihariduskoolitust pakkuv asutus peab olema Eesti Hariduse

Infosüsteemis registreeritud.

Kultuurkapital toetab:

1. Koolituste ja täiendõppe korraldamist.



Kirjandus ja kirjastamine 

Kultuurkapital toetab kirjanike loomingulist tegevust ning kirjanduslike teoste 

väljaandmist.

Stipendium

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist

loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2 Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3 Taotlus peab sisaldama:

• loomingulist plaani stipendiumi perioodil;

• elulookirjeldust;

• taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

Kultuurkapital toetab:

1. Rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, 

seminaridel ja raamatumessidel.

2. Algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku 

dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse väljaandmist.



Kujutav ja rakenduskunst 

Kultuurkapital toetab kunstnike loomingulist tegevust ning isikunäituste korraldamist.

Stipendium

1.1 Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist

loomingulisele ning erialasele tegevusele.

1.2 Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.3 Taotlus peab sisaldama:

 loomingulist plaani stipendiumi perioodil;

 elulookirjeldust;

 taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

Kultuurkapital toetab:

1. Kohalikku ja rahvusvahelist näitusetegevust ja kunstiprojekte.

2. Enesetäiendamist välismaal (s.h õppereisid, töötamine residentuurides ja 

loomemajades, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms).



Kehakultuur ja sport 
Kultuurkapital toetab sportlike võimete arendamist ning rahvusvahelistel võistlustel 
osalemist.

Stipendium
1.2. Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete ja 
teadmiste arendamisele.
1.3.  Taotlusi võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

1.4  Stipendiumi taotlemise tingimused:

• taotlusi saab esitada Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvate
spordialade esindajatele;

• taotleja peab Eesti Rahvastikuregistri andmetel olema Tartu linna kodanik või
esindama Tartus tegutsevat spordiklubi;

• taotleja peab andma ülevaate senistest tulemustest ning sportliku arengu märkidest;

• taotleja minimaalne vanus peab olema vastavuses oma spordiala juunioride
vanuseklassiga.

Kultuurkapital toetab:

1. Eesti spordi järelkasvu rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist.
2. Rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel 
koolitustel osalemist.



• Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks kinnitab nõukogu 

seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

• Kuni kuueliikmelise näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste 

hindamise komisjoni;

Kolmeliikmelise kirjanduse ja kirjastamise ning kujutava- ja rakenduskunsti 

valdkonna taotluste hindamise komisjoni;

Kolmeliikmelise teaduse ja hariduse valdkonna taotluste hindamise komisjoni;

Kuni neljaliikmelise kehakultuuri- ja spordivaldkonna taotluste hindamise 

komisjoni.

• Komisjonid vaatavad nõuetele vastavalt laekunud stipendiumi taotlused läbi kuni 

kolme nädala jooksul.



Tartu tippspordi stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna noorte ja täiskasvanute 

vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on 

edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel 

suurvõistlustel.

Stipendiumi suurus 14-19-aastasele sportlasele on vähemalt 1500 eurot ning välja 

antakse kuni 20 stipendiumi. Stipendiumi suurus 20-aastasele ja vanemale sportlasele 

on vähemalt 2000 eurot ja välja antakse kuni 15 stipendiumi.

Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, 

võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.



Stipendiumi saab taotleda sportlane:

• Kes on endale seadnud kõrged sportlikud eesmärgid ja kes on edukalt võistelnud 
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel;

• Kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;

• Kes on Tartus tegutseva spordiklubi liige, välja arvatud juhul, kui sportlasel ei ole 
võimalik oma spordialaga Tartu spordiklubis enda võimete kohaselt tegeleda.

Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud:

• sportlase nimi, isikukood ja kontaktandmed;

• spordiklubi ja spordiala;

• viimase aasta sportlikud saavutused või varasemad saavutused, kui viimane aasta jäi 
vigastuse tõttu või muul põhjusel vahele;

• viited veebilehele, kus on avalikustatud võistluste tulemused;

• sportlikud eesmärgid järgmiseks perioodiks;

• sportlase kinnitus, et talle ei ole seatud pikemaajalist võistluskeeldu.

Kui sportlane on alaealine, esitab taotluse tema seaduslik esindaja või lisatakse 
taotlusele seadusliku esindaja nõusolek stipendiumi taotlemise kohta.



Stipendiumikomisjon

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu 

kuuluvad kaks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isikut, kaks 

Tartu Spordiliidu määratud isikut ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu 

määratud isik.

Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse 

järgmisi asjaolusid:

• Sportlase sportlikud saavutused ja areng möödunud hooajal;

• Sportlase seatud eesmärgid järgmiseks perioodiks.



Stipendiumi saaja kohustub:

• Kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;

• Kasutama stipendiumi oma treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks 

või spordivarustuse soetamiseks;

• Järgima ausa mängu reegleid;

• Esindama vabariiklikel võistlustel Tartu linna, kui ei ole kokku lepitud teisiti;

• Tagastama stipendiumi, kui ta lõpetab treening- ja võistlusspordialase tegevuse 

stipendiumi ära kasutamata;

• Tagastama stipendiumi, kui talle seatakse võistluskeeld

Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi 

saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele 

Tartu Kultuurkapital hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu.



Stipendiumi tagasi nõudmine:

• Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies 

mahus tagasi maksmist, kui:

• Stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;

• Stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;

• Stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;

• Stipendiumi saaja on ilma mõjuva põhjuseta katkestanud treening- ja 

võistlusspordialase tegevuse;

• Stipendiumi saaja ei ole kogu stipendiumi saamise aasta jooksul Tartu linna elanik;

• Muudel põhjendatud juhtudel.





Otselehed statuutidele:

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursi statuut:

https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/poolaasta-stipendiumid/

Tartu tippspordi stipendiumi statuut:

https://www.riigiteataja.ee/akt/427022020036

Kõrge lennu stipendiumi statuut:

https://www.riigiteataja.ee/akt/420062019004

Tartu muuseumitöötajate stipendiumi statuut

https://www.riigiteataja.ee/akt/427022020035

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

https://www.tartu.ee/kotoetused

Kontakt: 

Kristjan Silm

+372 744 1500

+372 504 9654
Kristjan.silm@kultuurkapital.ee

www.kultuurkapital.ee
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