
14.30-15.00 Tervituskohv

15.00-15.10 Avasõnad (Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo)

15.10-15.30 Päevakajalised konverentsiuudised
(Dana Neemre, Tartu Konverentsibüroo)

15.30-15.45 V Konverentsikeskus – Sinu visioonid,
V võimalused
(Kerli Pauskar, V Spaahotelli Konverentsi- ja sündmuste juht)

15.45-16.15 Räägime korraldusest - case study: 17th Annual
Conference of the European Association for the
Study of Religions (EASR)
(Indrek Peedu, Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi juhatuse liige)

16.15-16.45 Arutelu









• Taotluste esitamise ja menetlemise 
infosüsteem

• Tartu.ee/kotoetused

• Taotleja: era- või avalik-õiguslik 
juriidiline isik

• Mitteallkirjaõiguslik isik ehk 
kontaktisik, kellel peab olema 
volitus



• Balti Kaitsekolledž - "Annual Conference on Russia 2020”

• Eesti Farmakoloogia Selts - "Rudolf Buchheim 200. New Essays on 
the Doctrine of Drugs„

• Tartu Ülikool - "The 11th Tartu Conference on Multivariate Statistics”

• Tartu Ülikool - Talvekool "Troubling Gender: Theory and Method„

• Tartu Ülikool - "3rd Baltic Economic Conference„

• Tartu Ülikool - "Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East 
European Studies “Post-Socialist (dis)Orders„

• Tartu Ülikool - "Kliinik 2020"
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• Toetusmeetme määruse kohaselt on konverents rahvusvahelise
osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek
ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või
ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade
arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.

• Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi,
töökoosolekut, infopäeva või näitust.



• Tõendama ei pea ööbimisi vaid väliskülastajate arvu

• Väljaspool Tallinna min 60 väliskülalist, Tallinnas min 120
väliskülalist

• Osalejate arv on toetuse väljamakse aluseks ja tuleb 100%
saavutada. Juhul kui tuleb kasvõi 1 osaleja vähem, toetust ei
väljastata



• Enam ei ole vaja esitada kuluaruannet vaid taotlemisel tuleb esitada kõik
pakkumised ja põhjendused projekti eelarve kujunemise kohta ning
projekti lõppemisel tõendada eesmärkide täitmist.

• Toetuse väljamaksed tehakse kindlasummaliste maksete alusel ehk
kulusid enam pärast konverentsi toimust ei kontrollita ning kui
külastajate arv on saavutatud ja tõendatud, siis saab teha kohe ka
väljamakse. Kuid sellest tulenevalt on taotluse juures olevad eelarved
detailsemad ning kulude abikõlblikkuse ja eelarve põhjendatus väga
oluline toetuse saamiseks.





• Aasta Konverentsitegu 2019 – rahvusvaheline konverents üle 300
osalejaga.

• Aasta Konverentsitegu 2019 -– rahvusvaheline konverents 100 – 300
osalejaga.

• Leidlik Konverentsilahendus 2019 – uudne või eriline lahendus, mida
rahvusvahelise konverentsi korraldamisel on kasutatud.

• Edukas taotleja 2019 – organisatsioon või isik, kes on 2019. aastal võitnud
Eestisse vähemasti 100 osavõtjaga rahvusvahelise konverentsi
korraldamise õiguse tulevatel aastatel (2020 või hiljem).

• Kandidaadid palume esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2020. Juhul, kui
soovite esitada mitu kandidaati, palume ankeet täita iga kandidaadi
kohta eraldi. Kandidaadi esitamiseks on vajalik tema nõusolek.

Lisainfo ja kandidaatide esitamine: 
http://www.ecb.ee/et/saadikuprogrammvana/aasta-konverentsitegu-
auhind/

http://www.ecb.ee/et/saadikuprogrammvana/aasta-konverentsitegu-auhind/





