
                                                                              
  

 

Miinimumteavitusnõuded struktuurivahenditest toetatud 
rahvusvahelistele konverentsidele, sündmustele ja 
suursündmustele  
 

Juhend on koostatud turismitoetuste “Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside 

toetamine” ja “Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine” saajatele. 

1. Sündmuse/konverentsi veebileheküljel üldine teavitus, mis on nähtaval projekti 

abikõlblikkuse perioodil (hiljemalt al. rahuldamisotsuse kuupäevast). Euroopa 

Regionaalarengu fondi logo ei pea olema sündmuse veebilehe avalehel, vaid toetuse saanud 

projekti infot edastaval eesti ja inglise keelsel alalehel (sõltumata sellest, kas toetatud on 

sündmust üldiselt või ka konkreetse veebilehe loomist, logo eesti ja inglise keeles).  

Soovitame: kõige sobilikum koht teavitamiseks on Eestit või partnereid tutvustav alaleht. 

Euroopa Regionaalarengu fondi logo peab olema alalehte avades kohe nähtav (vt: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001). Minimaalne kohustuslik info sündmuse 

veebilehel: projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus, Euroopa Regionaalarengu Fondi nimetus 

ja toetuse summa eesti ja inglise keelsel leheküljel koos vastavas keeles ERF logodega. Info 

ei pea olema avakuvas, võib ilmuda nähtavale kerides.  

Samale alalehele või selleks eraldi loodud alalehele paigutab toetuse saaja Welcome to 

Estonia (edaspidi WTE) logo ja viide >>visitestonia.com. ja lisab muud seosed Eesti 

turunduskontseptsiooni kasutamisest. Ingliskeelsel lehel kasutatakse ingliskeelset logo ja 

bännerit, eestikeelsel lehel viidet puhkaeestis.ee.  

 

2. Sündmuse/konverentsi avalikud kõned, kus mainitakse toetajaid - Avalikkusele mõeldud 

kõnes ja tekstis nimetatakse projekti abikõlblikkuse perioodil vähemalt selle fondi nimetus, 

millest projekti rahastatakse. Kui projekti rahastatakse mitmest fondist, võib fondi 

nimetamise asemel kasutada väljendit „Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid”. 

Lisaks välja tuua rahastamise eesmärk – Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine. 

 

3. Sündmuse/konverentsi turundusmaterjalid, mis on projektist rahastatud (kujundatud, 

trükitud ja/või levitatud): ERF logo trükisel, pastakal jm. 

Samas ka WTE logo või >>visitestonia.com. 

 

4. Sündmuse/konverentsi toimumiskoht, sealhulgas ava-/ lõpuürituse toimumiskoht, 

turundusürituse toimumiskoht – kohustuslik  minimaalselt A3 plakat, millel on projekti  

nimetus + Euroopa Regionaalarengu fondi logo. 

Samas ka WTE logo või >>visitestonia.com.  

 

5. Projekti eelarvest rahastatav veebi- või teleülekanne – ERF logo peab olema ülekande (iga 

ülekande/saate) lõpus nähtav vähemalt 5 sekundit, et logo jõuaks lugeda.  

Veebi- või teleülekanne peab sisaldama Eesti tutvustust, minimaalselt >>visitestonia.com, 

võimalusteks ka Eestit tutvustus videoklipina. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001


                                                                              
  

 

6. Projekti eelarvest rahatatavate lennupiletite ja majutuse toetuse teavitus -  kaetud punktis 2. 

 

7. Projekti eelarvest rahastatavate ekskursioonide teavitus – bussis on A3  projekti nimetuse 

ning Euroopa Regionaalarengu fondi logoga. Aruande juurde lisatakse foto plakati 

kasutamisest. Jalgsiekskursiooni teavitus on kaetud punktis 2.  

 
 

Eesti turunduskontseptsioon: 
1. Materjalidele, mille tootmist ei rahastata toetuse raames, ei pea lisama Euroopa 

Regionaalarengu fondi logo. Samas soovitatav on lisada viide >>visitestonia.com.  

2. Kõik taotluses toodud tegevused sisaldavad viidet >>visitestonia.com (või WTE koos slogani 

ja veebiaadressiga).  

Taotleja ei pea: 
1. Lisama logosid kõikidele materjalidele. 

2. Lisama ERF logo sponsorite tahvlile või loetellu erinevates kanalites. Sel juhul soovime, et 

kasutatakse viidet >>visitestonia.com (või WTE koos slogani ja veebiaadressiga). 

 

Kõik näidised (A3) kui ka logod kättesaadavad: http://www.eas.ee/teavitamine/  

Abimaterjal Eesti tutvustamiseks:  

Konverentsidele: http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-

Abimaterjalkonverentsidekorraldajale  

Sündmustele: http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-

Abimaterjalsndmustekorraldajale   

 

Kõik projekti eelarvest rahastatavad tegevused peavad olema tõendatud, st ülekandest teha 

ekraani tõmmis ehk screenshot (kaadrist, kus on ERF logo) või foto, veebilehest ekraani tõmmis 

ehk print screen jne. Tõendid peavad koos muu dokumentatsiooniga säilima vähemalt 10 aastat 

otsuse tegemisest.  

 

Lisainfo: Piret.Loorand@eas.ee  

http://www.eas.ee/teavitamine/
http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-Abimaterjalkonverentsidekorraldajale
http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-Abimaterjalkonverentsidekorraldajale
http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-Abimaterjalsndmustekorraldajale
http://www.eas.ee/abimaterjal-eesti-tutvustamiseks/#articleblock-Abimaterjalsndmustekorraldajale
mailto:Piret.Loorand@eas.ee

