MTÜ EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIT
TANTSUHUVIHARIDUSE KVALITEEDI ARENDAMISE KOOLITUSE TOETUSPROGRAMM
tantsuhuvikoolidele ja tantsuhuvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele 2022
TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD
1. MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (edaspidi Liit) toetab tantsuhuvihariduse kvaliteedi
arendamise koolitusi (edaspidi Koolitus). Koolituste toetamine lähtub Liidu põhikirja
punktist 1.3.5 ning finantseerimine toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi
HTM) valdkonna arendamise toetusest.
Liidu põhikiri leitav kodulehelt. Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu põhikiri
2. Toetuse eelarve maht on 9 000 eurot.
3. Koolituse eesmärgiks on luua paremaid võimalusi kvaliteedi tõstmiseks tantsuõppes,
arendada oma kooli töötajaskonda ja rakendada erinevaid õppemeetodeid ja
-süsteeme.
4. Koolitus on suunatud tantsuhuvikoolide ja tantsuhuvitegevust pakkuvate
organisatsioonide töötajatele ja tantsuõpetajatele.
5. Koolitus peab toimuma perioodil 1. oktoober kuni 12. detsember 2022.
6. Koolituse õppemaht peab olema vähemalt 4 akadeemilist tundi.
7. Koolituse toetust saavad taotleda kõik Eestis tantsuhuvihariduse valdkonnas
tegutsevad juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on tantsuhuvihariduse
või -tegevuse pakkumine.
8. Toetuse summa on 200-450 eurot organisatsiooni sisekoolituseks ja kuni 1000 eurot
ühiskoolituste korraldamiseks koostöös teiste tantsuhuvikoolidega.
9. Üks taotleja saab toetust taotleda ühe projekti kohta.
10. Toetust võib kasutada ainult koolitaja töötasu katmiseks.
11. Taotleja kinnitab, et ei taotle toetust koolituse läbiviimiseks samaaegselt teistest
riigieelarvelistest või EL struktuurifondidest pärinevatest meetmetest või vahenditest.
12. Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituste läbiviimise taotlusvoor avatakse
15. augustil 2022. Taotlusi saab esitada kuni 15. septembrini 2022 (k.a).
Toetuse taotlemiseks tuleb täita vorm, mis on leitav Liidu veebilehelt.
13. Liidu juhatuse poolt moodustatud hindamiskomisjon teeb otsuse toetamise/mitte
toetamise kohta kuni 10 tööpäeva jooksul taotlusvooru lõppemisest.
Hindamiskomisjoni kuuluvad ETHLi volikogu ja juhatuse liikmed ning vähemalt üks
valdkonna ekspert väljastpoolt ETHLi liikmeskonda.
14. Hindamisel arvestatakse järgmiseid kriteeriumeid:
14.1 koolituse sisu ning eesmärke;

14.2 koolitaja pädevus (lisada CV);
14.3 koolituse eelarve ja osalejate arvu suhet;
14.4 koolituse potentsiaalset mõju tantsuõppe kvaliteedi tõstmiseks.
15. Otsus tehakse taotlejale teatavaks e-kirja teel. Iga hinnatava taotluse kohta täidab
hindamiskomisjon hindamisprotokolli, kuhu märgitakse kriteeriumite lõikes taotlusele
antud hinnangud ja põhjendused. Hindamise protokolli allkirjastavad kõik taotlust
hinnanud hindamiskomisjoni liikmed.
16. Taotluse saab osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Liidu ettepanekuga
taotletud toetuse summa vähendamiseks või rahastamiseks seatud
kõrvaltingimustega. Kui taotleja ei ole nõus Liidu ettepanekuga, teeb Liidu juhatus
taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
17. Toetuse saanud taotleja on teadlik, et taotluse otsuse rahuldamisel on tema ja Liidu
vahel sõlmitud kokkulepe taotluses esitatud tegevuste läbiviimise kohustuslikkuse
osas.
18. Taotluse rahuldamisotsuse saanud taotlejal on õigus 14 päeva jooksul taganeda
taotlusest ja seal välja toodud kohustustest ning kokkulepetest. Sellisel juhul ei kuulu
toetus hiljem väljamaksmisele. Taotluse hilisem ennistamine ei ole lubatud.
19. Toetuse saanud taotleja täidab toetuse saamisel järgnevaid tingimusi:
19.1 garanteerib, et korraldab koolituse taotluses välja toodud ajal ja mahus ning
minimaalselt lubatud arvu osalejatega (sisekoolituste korral min 5 ja ühiskoolituste
korral min 10);
19.2 juhul, kui soovitakse muuta koolituse sisu või aega, siis tuleb eelnevalt kirjalikult
teavitada tantsuharidus@gmail.com e-mailile ja kooskõlastada muudatuse plaan
ETHLiga vähemalt enne projekti toimumist;
19.3 eraldatud toetuse maksab ETHL otse koolitajale vastavalt taotluses esitatud
hinnapakkumisele ning kuludokumendi ja/või lepingu alusel.
19.4 sisuline aruanne tuleb esitada hiljemalt 16. jaanuariks 2023 (k.a);
Aruande esitamiseks tuleb täita vorm, mis on leitav Liidu veebilehelt.
19.5 koolituse korraldusmeeskonna esindaja teeb ETHLi inspiratsiooni seminaril
tutvustuse oma koolitusprojekti sisust ning saadud kasuteguritest. Seminar on avatud
kõigile huvilistele.
20. Liidu juhatuse liikmel või juhatuse poolt volitatud isikul on õigus koolituse toimumise
ajal läbi viia etteteatamata paikvaatluseid.
21. Koolituse läbiviimisel tuleb järgida Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
eriolukorra järgseid piiranguid ning muid seadusest tulenevaid nõudeid.

Taotleja kohustused
1. Taotleja on kohustatud:
a. tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas dokumendis sätestatud
nõuetele ja tingimustele;
b. esitama Liidu nõudmisel lisateavet või täiendavaid dokumente nõutud vormis ja
tähtaja jooksul;
c. võimaldama kontrollida taotluse, taotleja ja partneri vastavust nõuetele, sealhulgas
teha kohapealset kontrolli;
d. teavitama Liitu viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või
ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
e. kajastama kõikides oma materjalides ja veebilehel Tantsuhuvihariduse Liidu ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi logo ning märkima juurde lause:
„Koolituse läbiviimist toetab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit ja Haridus- ja
Teadusministeerium“.
Toetuse saaja ja partneri õigused
1. Toetuse saajal on õigus saada Liidu juhatuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on
seotud toetuse kasutamise, õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja
kohustustega.

Dokument on allkirjastatud digitaalselt juhatuse ja volikogu liikmete poolt:
Jane Miller-Pärnamägi, juhatuse liige
Meeli Pärna, juhatuse liige
Anne Tamm-Kivimets, volikogu liige
Kati Ly Koit, volikogu liige
Lii Ainsalu, volikogu liige
Tiina Kaev, volikogu liige

Kontakt: Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

