
Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm  

1. Üldsätted  

1.1. Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm (edaspidi programm) reguleerib 
rahvusvaheliste suurkontsertide riikliku sihtfinantseerimise põhimõtteid ja määratleb, milliseid 
tegevusi sihtfinantseeritakse ning millised on finantseeritavate tegevuste raames abikõlblikud kulud.  

1.2. Sihtfinantseeringu andmisel lähtub sihtasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

(edaspidi MKM) ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) vahel sõlmitud 

riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingust. 

1.3. Sihtfinantseerimine toimub aastatel 2022-2025 vastavalt sihtasutuse ja MKMi vahel sõlmitud 

iga-aastase eraldise lepinguga määratud programmi mahule.  

2. Sihtfinantseeringu saaja 

2.1 Käesoleva programmi mõistes on sihtfinantseeringu saajaks suurkontserdikorraldaja 

(edaspidi sihtfinantseeringu saaja), kes vastab programmi tingimustele ja kelle korraldatav 

suurkontsert panustab punktis 6 toodud tulemusnäitaja täitmisse.  

2.2. Suurkontsert on Eestis korraldatav rahvusvaheliselt huvipakkuv avalik kontsert, mis toimub 

iseseisva sündmusena (üks konkreetne avalik suurkontsert) ning loob reisimotivatsiooni Eesti 

külastamiseks. 

3. Eesmärk 

3.1. Programmi eesmärgid tulenevad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 30. märtsi 2022. a 

käskkirjaga nr 63 kinnitatud Turismistrateegiast 2022-2025. Suurkontsertide sihtfinantseerimise 

eesmärgiks on luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks, suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste 

suurkontsertide toimumise kohana ning seeläbi taastada Eesti turismiteenuste ekspordi kasv COVID-

19 kriisi eelsele tasemele. 

3.2. Programmi tulemusena on kontserdikorraldajad ning turismiettevõtjad elujõulised ja 

jätkusuutlikud, riigile laekub täiendavat maksutulu ning tugevneb turismisektori rahvusvaheline 

konkurentsivõime. Suurkontsertide sihtfinantseerimise tulemusena suureneb väliskülastajate arv 

Eestis ja Eestis toimuvate sündmuste rahvusvaheline tuntus. 

4.  Sihtfinantseerimise tingimused 

4.1.  Programmi alusel sihtfinantseeritakse Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamiseks Eestis 

toimuvate rahvusvaheliste suurkontsertide korraldamist ning välisturgudele suunatud 

turundustegevusi. 

4.2. Sihtfinantseeringut saab taotleda suurkontserdi korraldamiseks, mis panustab programmi 
eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ning mis vastab järgmistele tingimustele: 

4.2.1. mis korraldatakse Eestis ajavahemikus 12.07.2022 kuni 31.10.2026; 

4.2.2. mille välisriikidest saabuvate külastajate arv on vähemalt 500; 

4.2.3. kus esineb vähemalt üks välisartist; 



 

4.2.4. mille piletimüük ei ole alanud enne suurkontserdi sihtfinantseerimise programmi 
kinnitamist ja kulud ei ole tehtud enne 1. jaanuari 2022;  

4.2.5. mille kogueelarve on vähemalt 250 000 eurot;  

4.2.6. mille turundustegevused aitavad kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele; 

4.2.7 mille korraldamisel järgitakse keskkonnasäästliku sündmuse korraldamise 
põhimõtteid; 

4.2.8. mille raames on tagatud ligipääsetavus ja korraldatud erivajadustega inimeste 
juurdepääs suurkontserdile; 

4.2.9. mille turundusmaterjalid sise- ja rahvusvahelises kommunikatsioonis viitavad 
veebilehele visitestonia.com. 

4.3. Sihtfinantseeringut ei anta rassismi, viha või vägivalda propageeriva suurkontserdi 
korraldamiseks. 

4.4. Sihtfinantseeringu osakaal on 20-35% suurkontserdi korraldamisega seotud punktis 7.1. 
nimetatud kulude kogueelarvest, sõltuvalt välisriikidest saabuvatest väliskülastajate arvust:  

4.4.1. sihtfinantseeringu osakaal on 20%, kui kontserdil osaleb 500-700 väliskülastajat;  

4.4.2. sihtfinantseeringu osakaal on 25%, kui kontserdil osaleb 701-1000 väliskülastajat;  

4.4.3. sihtfinantseeringu osakaal on 30%, kui kontserdil osaleb 1001-3000 väliskülastajat;  

4.4.4. sihtfinantseeringu osakaal on 35%, kui kontserdil osaleb vähemalt 3001 
väliskülastajat.  

4.5. Minimaalne väliskülastajate arv on määratud arvestades väliskülastaja keskmist kulutust ühe 
ööbimisega reisil (piiriuuringu andmetel keskmiselt 151 eurot ööpäeva kohta, ühepäevakülastajatel 72 
eurot) ja väliskülastajate osakaalust üritustel (Piletilevi andmetel vahemikus 4%-30%).  

4.5. Minimaalne toetus ühele suurkontserdile on 50 000 eurot ja maksimaalne toetus 200 000 
eurot.    

4.6. Programmi alusel antav sihtfinantseering on kultuuri edendamise ja kultuuripärandi 
säilitamiseks antav abi (edaspidi kultuuriabi) Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa 
Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse 
siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, edaspidi üldine grupierandi määrus), 
artikli 53 mõistes ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ning konkurentsiseaduse §-s 342 
sätestatut.  

4.7. Sihtfinantseeringut ei saa taotleda suurkontserdile, mida on toetatud ettevõtlusministri 2. 
septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise 
tingimused ja kord” alusel. 

5. Sihtgrupp 

5.1. Sihtfinantseeringu saajaks on  Eestis registreeritud äriühing.  

5.2. Sihtfinantseeringu saaja peab vastama järgmistele nõuetele:   

http://visitestonia.com/


 

5.2.1. tema maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või 

peab see olema ajatatud;  

5.2.2. ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat 

äriregistrist kustutamise hoiatust; 

5.2.3. juhul kui sihtfinantseeringu saaja on varem saanud riiklikest või struktuuritoetuse 

vahenditest abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud 

tähtajaliselt ja nõutud summas; 

5.2.4. ta peab olema nõuetekohaselt täitnud majandusaasta aruande esitamise kohustust;  

5.2.5. ta on korraldanud viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe avaliku suurkontserdi, kus 

on esinenud vähemalt üks välisartist ja  mida on külastanud vähemalt 5000 piletiga külastajat 

või vähemalt kaks avalikku kontserti, kus mõlemal kontserdil on esinenud vähemalt üks 

välisartist ning millest kumbagi on külastanud vähemalt 2000 piletiga külastajat; 

5.2.6. ta ei või olla raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 

mõistes. 
 

6. Tulemusnäitaja ja hindamiskriteeriumid  

 

Tulemusnäitaja 
  

Sihtväärtus 2025. aastaks  

Programmist toetust saanud suurkontsertidel 

osalenud väliskülastajate arv.  

60 000 

 

Hindamiskriteeriumid Selgitav teave  

Iga projekti hinnatakse järgmiste kriteeriumite 

alusel:  

- väliskülastajate arv 

- mõju Eesti kui rahvusvaheliste sündmuste 

toimumise sihtkoha tuntuse suurenemisele 

 - turundus- ja meediaplaani realistlikkus  

-  keskkonnasäästlik kontserdi korraldus 

-  ligipääsetavuse tagamine külastajatele 

- kogueelarves olevate kulude realistlikkus ja 

põhjendatus  
 

Eksperthinnang suurkontserdi mõjule ja 

turundustegevusele  

 

7. Kogueelarve kulud 

7.1. Programmi raames võetakse sündmuse kogueelarve kuludena arvesse järgmised peatükis 3 

loetletud eesmärkide saavutamiseks ja peatükis 4 toodud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud: 

7.1.1. Suurkontserdi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt tehnika, varustuse, 

ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, 

parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud; 

7.1.2. Turundustegevuste tootmiskulud ja kulud sündmuse turundamiseks; 



 

7.1.3. Suurkontserdi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate artistide ja 

sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi-, toitlustus- ja majutuskulud; 

7.1.4. Suurkontserdi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud 

kulud; 

7.1.5. Välisartisti tasud, sh kaasnevad maksud; 

7.1.6. Agendi tasud, sh kaasnevad maksud; 

7.1.7. Suurkontserdi korraldamiseks palgatava või sisseostetava tööjõu kulu ja 

tööjõukuludega kaasnevad maksud. 

7.2. Käibemaks on abikõlblik juhul, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole 

projekti elluviimisel tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu ning käibemaksu ei 

hüvitata ka muul moel. 

7.3. Sihtfinantseeringu vahenditest ei ole ei ole lubatud katta järgmisi tegevusi/kulutusi: 

7.3.1. teiste riiklike ja Euroopa Liidu toetusvahendite abil rahastatud projektide, sh 

omafinantseeringu kulud; 

7.3.2. põhi- ja väikevahendite, inventari ja seadmete soetamise ja investeerimiskulud;  

7.3.3. muud põhjendamatud ja suurkontserdi korraldamisega mitteseotud kulud. 

8. Sihtfinantseerimise menetlemise kord 

8.1. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise eelduseks on sihtfinantseeringu taotleja vastavus riigiabi 

ja programmi tingimustele ning taotluse ja eelarve esitamine sihtasutusele jooksvalt käesoleva 

programmi lisas toodud vormil (Lisa 1). Hetkest, mil registreeritud taotlustes, mille kohta ei ole tehtud 

rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav sihtfinantseeringute summa ületab taotluste 

rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras. Sihtasutus peatab 

taotluste vastuvõtmise, kui sihtfinantseerimise rahastamise aastane eelarve jääk saab võrdseks 

menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. 

8.2. Sihtasutus hindab taotluse ja taotleja vastavust programmi tingimustele. Kõiki nõuetele vastavaid 

taotlusi hindab sihtasutuse hindamiskomisjon 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Tähtaeg 

pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra. 

8.3.  Suurkontserdikorraldajaid teavitatakse hindamistulemustest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul 

pärast komisjoni hindamistulemuste kinnitamist. Hindamistulemust saab vaidlustada 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. 

8.4. Täpsemad poolte õigused ja kohustused, sihtfinantseeringu maksetingimused ja aruandlus 

ning muud sihtfinantseeringu tingimused fikseeritakse sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades. 

8.5. Hindamiskomisjoni otsuse alusel sõlmib sihtfinantseerimise lepingud sihtasutuse nimel 

turismiarenduskeskuse direktor. 

8.6.  Suurkontserdi sihtfinantseerimise summad kantakse üle kontserdikorraldaja poolt esitatud 

väljamaksetaotluse alusel vastavalt sihtfinantseerimise lepingus reguleeritud tingimustele ja 

tähtaegadele.  

8.7.  Väljamakse tehakse pärast tulemuste saavutamist ja tõendamist.  Sihtfinantseeringu võib 10% 

ulatuses välja maksta ettemaksena. Ettemakse võimalus sätestatakse sihtfinantseerimise lepingus.  



 

8.8. Punktis 4.4. toodud nõude täitmise tõendamiseks tuleb esitada koos aruandlusega piletimüügi 

väljavõte, millega on võimalik tõendada väliskülastajate poolt ostetud piletite arv ja 

korraldusmeeskonna ning välisajakirjanike nimekiri. 

8.9. Sihtasutus kontrollib punkti 4.4. nõuete täitmist tõendavaid dokumente.  

8.10. Sihtasutus kontrollib sihtfinantseeringu sihipärast kasutamist. Sihtfinantseeringu saaja peab 

võimaldama sihtasutusel ja teistel sihtasutuse poolt volitatud isikutel (sh audiitor) teostada 

järelevalvet sihtfinantseeringu kasutamise üle, sh võimaldama kontrollida sihtfinantseeringu 

kasutamist kajastavat dokumentatsiooni ja  tegevust lepingu täitmisel ning võimaldama järelevalvet 

teostavale isikule juurdepääsu dokumentidele. 

 

8.11. Sihtfinantseeringu saaja kohustub pidama raamatupidamisarvestust sihtfinantseerimise kohta 

nii, et see on selgelt eristatav muudest kuludest.  

8.12. Sihtasutusel on õigus antud sihtfinantseeringu summa osaliselt või tervikuna tagasi küsida või 

loobuda edasistest maksetest, kui selgub, et sihtfinantseeringu saaja või korraldatud suurkontsert ei 

vasta riigiabi või käesoleva programmi nõuetele. 

9. Järelevalve 

Programmi elluviija kulude üle teostab järelevalvet sihtasutuse järelevalveüksus. 

 

 

 


