EESTI AUTORITE ÜHINGU
TOETUSTE ERALDAMISE EESKIRI

1. Eesti Autorite Ühing (EAÜ) toetab erinevaid muusika-, kunsti jm. kultuuriprojekte,
sealhulgas:
1.1. eelistatult projekte, mis on EAÜ liikmeskonna huvides;
1.2. projektipõhiste muusikaürituste korraldamist;
1.3. eesti heliloomingu- ja esituskunsti jäädvustamist ja levitamist;
1.4. ühinguid ja institutsioone, mille eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine;
1.5. noorte heliloojate ja muusikute osavõttu rahvusvahelistest konkurssidest;
1.6. muusikaautorite loometegevust, sh. nendelt uute teoste tellimist, nendele
stipendiumide ja auhindade andmist jms;
1.7. eesti muusika ekspordiprojekte;
1.8. eesti kunstiga, sh. filmikunstiga seotud projekte.
2. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisada:
2.1. projekti sisuline kirjeldus;
2.2. projekti eelarve (tulud, kulud, omaosaluse suurus, teiste projekti finantseerijate
nimed ja osaluse suurus).
2.3. muusikaürituste korraldamise taotlusele lisada täiendavalt kontsertide kuupäevad,
kava, esinejate nimed;
2.4. CD/DVD salvestamise/väljaandmise taotlusele lisada täiendavalt salvestatavate
teoste loetelu (pealkirjad, autorid), andmed esitaja kohta, planeeritav tiraaž ja
müügihind. Eelarves tuleb täiendavalt välja tuua EAÜ-le muusikateoste salvestamise
eest maksmisele kuuluv salvestustasu suurus.
3 Taotlused tuleb esitada EAÜ-le trükitult (kasutades selleks EAÜ kodulehel
ettenähtud vormi) ning eelistatult elektrooniliselt.
4. EAÜ ei toeta:
4.1. taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
4.2. taotlejaid, kes on rikkunud varem EAÜ-ga sõlmitud sihttoetuse lepingut (näiteks
on kasutanud raha ebaotstarbekalt, ei ole esitanud aruannet jne) ja rikkumine on
kõrvaldamata;
4.3. eraisikust taotlejaid, kellega seotud juriidilised isikud (taotleja on juriidilise isiku
juhtorganites) on EAÜ ees võlgu tulenevalt sõlmitud litsentsilepingust või kes on
kasutanud EAÜ poolt esindatud teoseid ilma loata;
4.4. juriidilisi isikuid, millised on EAÜ ees võlgu tulenevalt sõlmitud
litsentsilepingust või millised on kasutanud EAÜ poolt esindatud teoseid ilma EAÜ
loata.
5 Taotluste esitamise tähtaeg on 01.veebruar.
6 Esitatud taotlused vaatab läbi EAÜ juhatus ja teeb otsuse raha eraldamise või
mitteeraldamise kohta hiljemalt kolm nädalat enne korralise EAÜ üldkoosoleku
toimumist.

7. Hilinemisega esitatud taotlusi EAÜ juhatus läbi ei vaata, v.a juhul, kui EAÜ poolt
konkreetse taotluse rahuldamine on silmanähtavalt EAÜ liikmeskonna huvides ja kui
EAÜ-l on selleks rahalisi võimalusi.
8. Toetuse eraldamisel sõlmib EAÜ toetuse saajaga sihttoetuse lepingu, kus
sätestatakse EAÜ poolt antava toetuse kasutamise eesmärk, toetuse kasutamise aeg,
EAÜ poolt toetuse väljamaksmise aeg, toetuse saaja poolt EAÜ-le esitatava aruande
esitamise aeg jm. tingimused.
9. Toetuse saaja on kohustatud:
9.1. kasutama EAÜ poolt eraldatud toetust taotluses ja projektis näidatud eesmärgil;
9.2. esitama EAÜ-le finants- ja sisulise aruande toetuse kasutamise kohta EAÜ-ga
sõlmitud sihttoetuse lepingus sätestatud tähtaja jooksul;
9.3. andmekandja (nt. CD, DVD, VHS, raamat, trükis jms) väljaandmiseks eraldatud
toetuse korral:
9.1.1. märkima sellel andmekandjal ära EAÜ-d, kui toetajat, kas nimeliselt või
logona. Kusjuures EAÜ toetajana äramärkimine peab olema andmekandjal
selgelt loetav;
9.1.2. esitama koos aruandega ühe eksemplari EAÜ-le.
9.2. ürituse korraldamiseks eraldatud toetuse korral märkima nii suuliselt kui
kirjalikult ürituse reklaamimisel ja esitlemisel ära EAÜ-d, kui ürituse toetajat.
9.3. stipendiumi või preemia väljaandmiseks eraldatud toetuse korral mainima nii
stipendiumi/preemia saajale kui ka üldsusele vastavast stipendiumi/preemia kohta
informatsiooni andmisel, et raha on eraldatud EAÜ poolt.
10. EAÜ-l on õigus:
10.1. mittesihipäraselt kasutatud toetus või selle osa tagasi nõuda;
10.2. keelduda toetuse saajale toetuse väljamaksmisest, kui toetuse väljamaksmise
kohustuse tekkimise hetkeks on toetuse saajal täitmata kohustusi EAÜ ees.

