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Taotletav summa ja jaotuse eelarve jaotuste kaupa
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539 942 518 760 402 400 801 407 639 249 746 861 439 629 774 493 683 095

Jaotuse 
eelarve

331 176 373 150 303 514 335 113 297 930 388 451 285 469 338 873 325 118

eelarve % 
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summast

61,3% 71,9% 75,4% 41,8% 46,6% 52,0% 64,9% 43,8% 47,6%



Arhitektuuri sihtkapitali eesmärgid

Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti ruumilise keskkonna

kvaliteedi tõstmisele ning arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse

edendamisele. Toetatakse arhitektuuri, sisearhitektuuri, urbanistika, disaini,

arhitektuuriajaloo ja -teooria, maastikuarhitektuuri, arhitektuuripärandi kaitse ja teisi

sidusvaldkondi.

Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital

● kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist, 

uurimist ja populariseerimist;

● kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, 

arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning 

tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;

● valdkonda oluliselt panustanud isikuid.



Arhitektuurivaldkonna toetused:

● Projektitoetused 

○ Näitused

○ Erialatrükised

○ Sündmuste korraldamine

○ Osalemine valdkonna tippsündmustel

○ Õppepraktika ja õppereisid

○ Muud projektid

● Tegevustoetused

● Loometöötoetused

● Elutöötoetused

● Juubelitoetused

● Ravimitoetused

● Matusetoetused



Arhitektuurivaldkonna stipendiumid:

● Loomingulised stipendiumid

● “Ela ja sära” stipendiumid

● Õppestipendiumid

● Eristipendiumid

○ Kriitiku stipendium

○ Külaliskriitiku stipendium



Arhitektuurivaldkonna preemiad:

● Peapreemia

● Aastapreemiad

● Elutööpreemia

● Tunnustuspreemiad

● Konkursipreemiad



Arhitektuurivaldkonna toetuste eripärad ja ülevaade viimastest aastatest

● Suur institutsionaalsete toetusesaajate hulk

○ Erialaliidud: Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Disainerite Liit, 

Eesti Maastikuarhitektide Liit

○ Eesti Kunstiakadeemia

○ Eesti Arhitektuurikeskus

○ Eesti Arhitektuurimuuseum

○ Arhitektuurikirjastus MTÜ (ajakiri Maja)

○ Ruumiharidus MTÜ (Arhitektuurikool)

○ Valgusklubi MTÜ (TAVA)

2018. a  läks projektitoetustest eraisikutest taotlejatele vaid 3,7%



Suurimad toetuste liigid:

● Erialaliitude tegevustoetused 

● Ürituste korraldamine

● Näituste korraldamine 

● Trükised, sh erialaajakirjad

● Arhitektuurivõistluste preemiad

Suured regulaarsed sündmused, mida Kultuurkapital toetab:

● Osalemine Veneetsia arhitektuuribiennaalil

● Tallinna arhitektuuribiennaal

● Disainiöö

● Eesti Kunstiakadeemia avatud loengute sari

● Tartu Valgusfestival TAVA 



Taotluste saatmine Kultuurkapitali nõukokku 

● valdkondade-vaheline suurem üritus/projekt (sobib mitmesse 

sihtkapitali): 20% nõukogult taotletavast summast arhitektuuri 

sihtkapitalilt 

● valdkondade-ülene üritus/projekt (ei sobi ühegi sihtkapitali alla):  

0% kaasa 

● valdkonna suurprojekt (nt Veneetsia biennaal):                          

50% nõukogult taotletavast summast arhitektuuri sihtkapitalilt   



Alates 15. aprillist 2019 kehtib uus raha jagamise kord
https://www.kulka.ee/sihtkapitalid/arhitektuur/raha-jagamise-kord-kehtiv-alates-15-04-19

https://www.kulka.ee/sihtkapitalid/arhitektuur/raha-jagamise-kord-kehtiv-alates-15-04-19


Olulisemad muutused võrreldes varasemaga:

● täpsustunud on arhitektuurivaldkonna määratlus ja ulatus;

● lisandunud on uus kategooria “Muud projektid”;

● täpsustunud on tingimused loomeliitude tegevustoetuste taotlemiseks ja 

kasutamiseks;

● loometöötoetusele ja loomingulisele stipendiumile lisandus ajamääratlus 

ning summa maksimummäär 1300 eurot kuus (tulenevalt eelmise kalendriaasta 

keskmisest brutopalgast);

● senise õppestipendiumi ja õppelähetuse stipendiumi asemel on nüüd ühtne 

õppestipendium maksimummääraga 2500 eurot õppeaastas, mis makstakse 

välja kahes osas semestrite kaupa;



Olulisemad muutused võrreldes varasemaga (jätkub):

● konkursipreemia rahastamise tingimuseks on, et arhitektuurikonkursi 

võistlustingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga ning võistlus ei ole 

enne Kultuurkapitalile taotluse esitamise tähtaega välja kuulutatud; 

○ preemia lagi on 40 000 eurot; 

● aastapreemia kandidaatide esitatud nõuded täpsustusid (objekt või 

näitus/sündmus/publikatsioon vms); 

kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. augustil. 2019. aastal saab esitada 

1.01.2018 - 20.08.2019 valminud objekte või toimunud sündmusi, edaspidi 20. 

augustist 20. augustini valminud objekte ja toimunud sündmusi.



Korduma kippuvaid küsimusi 

1. Mis saab riigiasutuste esitatud taotlusest? Kas edaspidi on võimalik toetust 

saada?

2. Kas on mingi (näit. aastane) limiit? Kas taotletavate vahendite eest võib osta 

kingitusi seenioritele (raamatuid)? Mis on sisuliselt omavastutus ja kes selle 

(näit kingituse puhul) maksab? 

3. Kas on võimalik teha kasutajakonto selliselt, et näiteks juriidilise isiku 

raamatupidajal on e-Kulka ligipääs kõikidele sama juriidilise isiku taotlustele 

(mis tehakse erinevate inimeste poolt)?

4. Kuidas muudatused konkreetselt EKAt / Arhitektuurikooli mõjutama 

hakkavad?

5. Kas on kaalutud ka taotlusele toetuse eraldamise/osalise 

eraldamise/eraldamata jätmise pikemat põhjendamist?

6. Välismaal arhitektuurikonkurssil osalemiseks toetuse saamise kord ning kellel 

(füüsiline vs. juriidiline) on võimalik/mõistlik toetust taotleda?



Riigiabi ja vähese tähtsusega abi

https://kulka.ee/taotlemine/riigiabi-ja-vahese-tahtsusega-abi-kasitletlemise-pohimotted-

kultuurkapitalis

- Juriidilised isikud ja FIE-d

- projekti- või tegevustoetused

- rahvusvahelise ürituse korraldamine või rahvusvahelisel üritusel osalemine

- kõik filmiprojektid, kus on tegemist filmide arenduse, toomise või levitamisega

Stipendiumid, preemiad, loometöö- ja elutöötoetused, juubeli-, ravimi- ja 

matusetoetused ei ole riigiabi.

Kultuurkapital märgib toetuse andmise otsuses, et tegemist on riigiabiga, mis 

annab abi saajale õigusliku aluse abi saada. 



Piirangud ja kohustused:

- Riigiabi taotlejal ja saajal ei tohi olla taotlemise hetkel Euroopa Komisjoni või 

Euroopa Kohtu otsusega ebaseaduslikuks või väärkasutatud abiks 

tunnistatud abi tagasimaksmise täitmata kohustust.

- Toetuse taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja.

- Riigiabi saaja peab projekti tulude ja kulude osas pidama projektipõhiselt 

eristatavat raamatupidamise arvestust ning eristama projektiga seotud 

abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud.

- Riigiabi saajal tuleb abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid 

säilitada vähemalt 10 aastat vastava abi saamisest.



Balti Kultuurifond

Fondi aastaeelarve on 300 000 eurot

Iga riik panustab fondi 100 000 eurot aastas

Fondi juhib ühe riigi kultuurkapital rotatsiooni korras kolmeaastase perioodi jooksul. 
Esimesena alustas Eesti Kultuurkapital.

Eesti - Eesti Kultuurkapital (kureerib fondi 2019-2021)

Läti - Valsts kultūrkapitāla fonds (kureerib fondi 2022-2024)

Leedu - Lietuvos kultūros taryba (kureerib fondi 2025-2027)

Fondi töökeel on inglise keel.

Fond võtab vastu ka annetusi. Esimese annetuse tegi Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu summas 100 000 eurot. 



Milliseid projekte toetatakse?

Fond toetab professionaalseid üritusi järgmistes valdkondades: arhitektuur, 
kujutav kunst, disain, kirjandus, muusika, etenduskunstid, raamatukogud, 
muuseumid ja arhiivid.

Toetatakse uusi kultuurisündmusi, mis toimuvad väljaspool Balti riike –
kontserdid, näitused, festivalid, performance’id, rahvusvahelised Balti fookusega 
üritused, showcase’id ja foorumid, mis edendavad kultuuri rahvusvahelistumist.

Erandjuhtudel toetatakse ka Balti riikides toimuvaid üritusi, kui neil on väga tugev 
rahvusvaheline Balti fookus.  



Keda ootame taotlema? 

Taotlejad võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud.

Igal projektil peab olema põhipartner, kes kaasab partnereid ka teistest Balti 
riikidest. 

Toetuse suurus ühele taotlejale on 25 000 kuni 100 000 eurot.

Toetusi antakse välja 1 kord aastas, taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.

Projekti omaosalus vähemalt 20%.

Tingimused https://www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund

https://www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund


Eksperdid

Taotlusi hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuulub igast Balti riigist kaks eksperti

EESTI ESINDAJAD KOMISJONIS:

Kai Lobjakas, kunstiajaloolane, Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi direktor

Ragnar Siil, kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert

LÄTI EESTI ESINDAJAD KOMISJONIS:

Maris Jekabsons, restauraator, Läti Kultuurkapitali kultuuripärandi osakonna 
juhataja

Aiva Rozenberga, Läti Instituudi direktor

LEEDU EESTI ESINDAJAD KOMISJONIS:

Elona Bajorinienė, teatrikriitik, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia dekaan

Lolita Jablonskienė, nüüdiskunsti kriitik ja kuraator, Leedu Rahvusgalerii 
juhataja 



ÜLESKUTSED 

"Ela ja sära" stipendium - tähtaeg 20. mai 

Tutvuge tingimustega: https://kulka.ee/sihtkapitalid/arhitektuur/raha-

jagamise-kord-kehtiv-alates-15-04-19

https://kulka.ee/sihtkapitalid/arhitektuur/raha-jagamise-kord-kehtiv-alates-15-04-19

