
/kuupäev digiallkirjas/

SA EESTI RAHVUSVAHELISE ARENGUKOOSTÖÖ KESKUS

JUHATUSE OTSUS nr 1-2/43

Vabariigi Valitsuse 16. detsember 2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise
tingimused ja kord” § 4 lõike 1 ja § 24 lõike 3 alusel ning kooskõlas hindamiskomisjoni
13.10.2022 koosoleku protokolliga nr 4-6/4:

1. Rahuldan  käesoleva  otsuse  lisas  1  toodud  Ukraina  DCP  kaasfinantseerimise
taotlusvooru arengukoostööprojektide taotlused tingimusel,  et  USA Kiievi  saatkond
annab nimetatud taotlustele positiivse kaasrahastusotsuse.   

2. Jätan rahuldamata käesoleva otsuse lisas 2 toodud Ukraina DCP kaasfinantseerimise
arengukoostööprojektide taotlused.

Haldusakti peale võib 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates esitada
halduskohtule  kaebuse  halduskohtumenetluse  seadustikus  sätestatud  korras.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrea Kivi

juhatuse liige

Lisad: 

Lisa 1 rahuldatud taotlused

Lisa 2 rahuldamata jäetud taotlused



Lisa 1 

Nr
Toetuse saaja 
nimi

Projekti nimetus Projekti eesmärk Toetuse 
suurus 
eurodes

Otsus Abikõlblikku
se periood

1.1 MTÜ Eesti 
Pagulasabi

“Tõenduspõhiste 
traumafookusega 
teraapiate viimine 
Ukrainasse ja 
psühhoteraapia pakkumine
sõja tõttu kannatanud 
elanikkonnale“

Projekti  eesmärk  on  võimestada
Ukrainas  vaimse  tervise  teenuste
pakkujaid ning pakkuda psühhoteraapiat
sõja  tõttu  traumeeritud  täiskasvanutele
ja  lastele.  Projekti  raames  viiakse
Ukrainasse  kaks  tõenduspõhist
traumafookusega teraapiavormi, mis on
disainitud  spetsiaalselt  sõjatraumadega
tegelemiseks:  Narrative  Exposure
Therapy (NET)  ja  Teaching  Recovery
Techniques (TRT). Selleks viiakse läbi
kaks koolitustsüklit  psühholoogidele  ja
teistele  erialase  ettevalmistusega
inimestele,  kes  on  pärast  koolitust
valmis  teraapiat  Ukraina  erinevates
piirkondades pakkuma hakata.

79 959,59 rahuldada 16.02.2023-
31.12.2023

1.2 Turundusproff
OÜ 

„Ekspordi Akadeemia II 
Ukrainas“

Projekti  eesmärgiks on jätkata Ukraina
Ekspordiakadeemia  jaoks  uute
koolitajate väljaõpetamist, mille raames
õpetatakse  ekspordikoolitusi  looma  ja
koolitusi  ellu  viima.  Oma  oskusi
piloteeritakse 100 Ukraina väikese - ja
keskmise  suurusega  ettevõtte  peal
eesmärgiga  kasvatada  nende  ettevõtete
eksporti.

101 124 rahuldada 01.04.2023  -
31.07.2024



1.3 Turundusproff 
OÜ

„Ekspordi konsultantide 
Arenguprogramm 
Ukrainas“

Koolitusprogramm
ekspordikonsultantide  koolitamiseks
toimub Ukraina kümnes piirkonnas (sh
Lõuna  ja  Ida-Ukrainas  okupeerimata
alad) ja on mõeldud nii avaliku sektori
kui  ka  erasektori  konsultantide
koolitamiseks.  Programmi  eesmärk  on
kiiresti  ja  tõhusalt  koolitada
ekspordikonsultante,  et  nad  saaksid
toetada  Ukraina  ettevõtteid
eksportimisel.

102 103 rahuldada 01.04.2023-
31.03.2024

1.4 Turundusproff
OÜ

„Ukraina ülesehitamise 
võimekuse kasvatamine“

Jätkame Ukraina teenuste sektori SME-
de  koolitamist  eesmärgiga  valmistada
nad  ette  rahvusvaheliseks  koostööks
Lääne ettevõtetega Ukraina sõjajärgseks
kiireks  ülesehitustööks.  Keskendume
inseneeria, projekteerimise, arhitektuuri,
konsultatsiooni  ja  digitaalsete  teenuste
sektorile.  Koolitame  välja  teise  grupi
digitaalseid  mentoreid,  et  nad  aitaksid
ettevõtetel  internetis  paremini  silma
paista.  Koostame  sektorite
koostööplaanid,  et  nad  saaksid  koos
tõhusamalt rahvusvaheliste ettevõtetega
Ukraina ülesehitamise koostöös osaleda.

101 939 rahuldada 01.05.2023-
30.06.2024

Lisa 2



Nr Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Projekti eesmärk Otsus Toetus

2.1 MTÜ  Peipsi  Koostöö
Keskus

“Ukraina Bessaraabia 
veini ja maitsete 
piirkond - majanduse 
taaselustamine“

Projekti  tegevus  on  suunatud  Odessa
oblasti,  Bolgradskii  ja  Bilgorod-
Dnistrovski  rajooni  maamajanduse
ettevõtete  konkurentsivõime
edendamisele.  Projekt  keskendub
põllumajanduse  ja  ökoturismi
ettevõtete  arengule   ning  koostööle,
toodangu  mitmekesistamisele  ja
keskkonnasäästlike  tehnoloogiate
kasutuselevõtule.  Plaanis  on
põllumajandusettevõtjate ümarlauad ja
konsultatsioonid;  viinamarjakasvatuse
uute  tehnoloogiate  infopäev  ning
Frumushika  Dolyna  veinide
geograafilise  tähise  kasutuselevõtt  ja
promo.

Mitte
rahuldada

0 eurot

2.2 MTÜ Mondo „Ukraina ühiskonna 
demokratiseerumisprot
sessi ja dialoogikultuuri
toetamine 
Arvamusfestivali abil“

Projekti  eesmärk  on  toetada
demokratiseerumisprotsessi   ja
arutelukultuuri  Ukrainas  ning
üleminekut  humanitaarabilt  arengule
ja  Euroopa  integratsioonile.
Arvamusfestivalide,  arutelude  ja
võrgustike  loomise  ürituste  kaudu on
kohalikel kogukondadel keskkond, kus
saab tõstatada olulisi teemasid ja leida
ühiselt  lahendusi  kohalikele  ja
piirkondlikele  probleemidele.  Oma
kogemusi  ja  teadmisi  kutsutakse
jagama  eksperte  Ukrainast,  Eestist,
teistest ELi riikidest ja USAst.

Mitte 
rahuldada

0 eurot



2.3 SA Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus

„Valdkonnaülese 
koostöö ja 
demokraatliku 
otsustusprotsessi 
tõhustamine sõjas 
kannatada saanud 
Ukraina piirkondade 
kerksuse, 
toimepidevuse ja 
kriisikommunikatsiooni
parendamiseks“

Jätkuprojekt  keskendub  RKK
meeskonna  poolt  2021-2022  välja
töötatud ja testitud praktilise kerksuse
ja  toimepidevuse  harjutamise
metoodika  kvalitatiivsele
ülekandmisele  ja  kvantitatiivsele
laiendamisele Ukraina piirkondadesse,
mis  on  saanud  kannata  Venemaa
algatatud  sõjas.  Jätkuprojekti  raames
viiakse  läbi  agressiooni  ja  ajutise
okupatsiooni mõju-uuring piirkondade
toimepidevusele  ning  korraldatakse
valdkonnaülesed  interdistsiplinaarsed
kriisisimulatsiooni  lauaõppused
harjutamaks laiapindseks koostööks ja
demokraatlikuks  otsustusprotsessiks
vajalikke  teadmisi  ja  oskusi  kohalike
omavalitsuste ja võimude, õiguskaitse-
ja  siseturvalisuse  teenistuste,
kodanikuühiskonna  aktivistide,
meediaekspertide  ja  arvamusliidrite
vahel Ukraina oblastites.

Mitte
rahuldada

0 eurot

2.4 Tallinna
Tehnikaülikool

„Venemaa 
Föderatsiooni 
mõjuoperatsioonide 
mõju demokraatliku 
riigi ülesehitamise ja 
ühiskonna 
konsolideerumise 
protsessidele Ukrainas”

Projekti  eesmärk  on  analüüsida
Venemaal  toodetud  strateegiliste
narratiivide  mõju  demokraatliku  riigi
ülesehitamisele  Ukrainas  ja  sealse
ühiskonna  vastupidavust  nende
narratiivide vastu võitlemisel  vahetult
enne  ja  pärast  sõjategevuse  algust,
alates  märtsist  2021,  kui  Venemaa
alustas  ulatuslikku  sõjalist  ülesehitust

Mitte
rahuldada

0 eurot



Ukraina  piiril  Venemaa  ja
Valgevenega.


