Tarbijakaitsetegevuste rahastamine 2019
Tarbijakaitseamet teavitab taotlusvoorust tarbijate huve esindava MTÜ leidmiseks, kellele
eraldatakse tegutsemistoetust. Tegutsemistoetus on mõeldud tarbijakaitsealase tegevusega
seonduvate kulude katteks seoses tarbijate nõustamise ja teavitamise ning tarbijate
kollektiivsete
huvide
esindamisega.
Tegutsemistoetust
eraldatakse
vastavalt
tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korrale, mis on
kehtestatud tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel.
Allkirjastatud taotlus esitatakse tarbijakaitseametile, emailile info@tarbijakaitseamet.ee,
hiljemalt 2019. aasta 15. jaanuariks. Mittetähtaegselt esitatud taotlused läbivaatamisele
ei kuulu. Tegutsemistoetuse saaja valitakse rahastamise võimaluste olemasolu korral
kolmeks aastaks (2019-2021). Toetuse maksimaalne summa on 20 000 eurot (koos
käibemaksuga) aastas, mille täpne summa ja selle raames tehtavate tegevuste ulatus
lepitakse kokku iga aasta kohta eraldi tarbijakaitseameti ja valitava partneri vahel
sõlmitava lepingu lisas.
Taotlev organisatsioon ja esitatud taotlus peab täielikult vastama tarbijakaitsetegevuse
riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korrale.1 Taotluses tuleb põhjalikult anda
ülevaade kavandatavate tegevuste kirjeldusest ning plaanitavatest tegevustest eelarve
kuluartiklite lõikes. Eelarve koostamisel oodatakse organisatsioonilt põhjendatud
tegevusplaani kogu aastase toetuse summa piires (2019-2021). Kandidaat peab taotlusele
lisama kirjelduse organisatsiooni senistest tegevustest ja panusest valdkonna arendamisesse.
Samuti peab taotlus sisaldama organisatsiooni tegevuste elluviimise eest vastutava(te) isiku(te)
elulookirjeldust.
Esitatud taotlusi hindab tarbijakaitseameti peadirektori (edaspidi peadirektor) poolt
moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kes lähtub oma otsuse langetamisel järgmistest
hindamiskriteeriumitest:
1) kandideeriva organisatsiooni vastavus käesolevas dokumendis esitatud nõuetele ja
eeldustele;
2) taotluses välja toodud tegevuskava asjakohasus tegutsemistoetuse eesmärgist
lähtuvalt ning jätkusuutlikkus tarbijakaitse valdkonna arendamiseks ja mõju
tugevdamiseks Eestis;
3) organisatsiooni senine panus tarbijakaitse valdkonna arendamisse.
Vastavalt tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korras § 3 välja
toodule, näeb komisjon edukas taotluses järgmiste alapunktide kajastamist ja täidetust:
1) on võimeline esindama tarbijate huve üleriigilisel tasandil ja osalema Euroopa
Komisjoni otsusega 2009/705/EÜ, millega asutatakse Euroopa tarbijate nõuanderühm
(ELT L 244, 16.09.2009, lk 21–24), moodustatud Euroopa tarbijate nõuanderühmas
(alates 2019. aastast) ;
 pärast Euroopa tarbijate nõuanderühma kohtumisi avaldab ülevaatlikud kokkuvõtted
käsitletud teemadest ning teiste liikmesriikide probleemkohtadest (ülevaade
tarbijakaitseametile ning avalikkusele kodulehe või meedia kaudu). Lisainfo
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.03.2016 määrus nr 25 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise
ja eraldamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016018?leiaKehtiv

nõuanderühma kohta järgnevalt lingilt:
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/consumer_consultative_group/ecc
g/index _en.htm ;

2) osaleb tarbijapoliitika kujundamises ja elluviimises;





organisatsioonil on sihipärane tegevusplaan tarbijakaitsealaste tegevuste ellu viimiseks;
organisatsioon osaleb tarbijapoliitika kujundamises ja elluviimises, sh seaduseloomes ja
räägib aktiivselt kaasa avalikes aruteludes;
organisatsiooni liikmed osalevad tarbijavaidluste istungitel;
organisatsioon on sõltumatu.

3) tegutseb üle-eestiliselt, korraldab ja arendab koostööd teiste tarbijaühenduste ja muude
vabaühendustega.


organisatsioon omab võimekust ja nägemust koostööks teiste tarbijakaitsealaste
vabaorganisatsioonidega Eestis ning rakendab seda regulaarselt ja sihipäraselt;

Komisjon hindab õigeaegselt laekunud taotlusi ning vajadusel kutsub hindamiskriteeriumitele
vastavad organisatsioonid läbirääkimistele. Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku taotluse
rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta ning peadirektor otsustab käskkirjaga lõpliku
valiku ja kuulutab valitud partneri välja hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise
tähtpäevast.

