Projekti "TEST arendusprojektid V voor" taotlus Euroopa Liidu
struktuurivahenditest rahastamiseks
Taotleja
Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku
esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse väljadesse.
Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed
Taotleja nimi:

Sihtasutus Innove

Registrikood:

90008287

Juriidiline vorm:

Telefon:

E-post:

Riik:

Aadress:

Sihtasutus

+372 7350501

innove@innove.ee

Eesti

Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Postiindeks:

11415

Pangakonto:

EE1111111111111111111111

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab
toetuse makseid, on ka makse saajaks:
Makse saaja pangas:

Projekti kulude käibemaks:

Jah

Sihtasutus Innove

Jääb kulu tegija kanda

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks
tuleb läbi viia riigihange:

Jah

Kontaktisikud
Nimi

Ametikoht

Roll

Telefon

E-post

Isik soovib saada teavitusi e-postile

Kriste Letta

koordinaator

Kontaktisik

xxx

xxx@xxx.ee

Jah

Objektid mille menetlemisest kasutajat
teavitatakse:

Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:

Haridusasutuse pidaja kirjalik nõusolek:
Fail

Tüüp

121-Haridusasutuse-pid...

Muu

Sisu:
Allkirjad:

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

09.03.2018

Kriste Letta

13.7 KB

Üldandmed
Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste
elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused
toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või
riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

Projekti üldandmed
Projekti number:

Projekti nimi:

Projekti algus ja lõpp:

2014-2020.1.02.18-0562

TEST arendusprojektid V voor

01.06.2018-31.12.2018

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

1.2.1 ATV5 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat
õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks 28.02.2018-29.03.2018

Käesoleva projektiga seotud toetused
Kas taotleja on rakendanud või taotlenud
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud
(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei

Partnerid ja makse saajad
Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti
rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku
esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi

Nimi pangas

Registri-/isikukood

Roll

Sihtasutus Innove

Sihtasutus Innove

90008287

Makse saaja

Projekti partneri roll ja partneri valiku
põhjendus:

Telefon

E-post

ei ole kohustuslik
partner ei ole (projekti mõistes) organisatsioon, kellelt ostetakse arve alusel
teenust
partner on see, kellega te koos võtate vastustuse projekti elluviimise eest ja
jagate omavahel projekti käigus tekkinud kulud

Sisu
Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise
mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb
järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad
Valdkond, millesse projekt panustab:

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)

Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel:

15%

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Projekti väljund:

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Meetme eesmärk "Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma
organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut
toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest."
Toetatav tegevus "Toetatakse läbiviidavaid personali arendamise tegevusi, mis
aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele."
1. lühidalt ülevaade hetke olukorrast (tausta info, projekti vajalikkuse kohta)
2. mis on probleem, mida projektis lahendama hakatakse? (probleem peab
olema seotud meetme eesmärgiga)
3. lühidalt, kuidas seda probleemi projektiga lahendatakse
4. miks on oodatav mõju saavutatav just nende projekti raames elluviidava
tegevuse läbi.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Toetatav tegevus "Toetatakse läbiviidavaid personali arendamise tegevusi, mis
aitavad kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele."
1. eesmärgi püstitus läbi probleemi lahenduse
2. millised on projekti tulemused
3. lühidalt, miks te arvate, et just nende tegevustega eesmärk/tulemused
saavutatakse
4. lühidalt, kuidas need tegevused aitavad eesmärki/tulemusi saavutada
Kasuks tuleb: veenmis oskus, et just sellise projektiga on võimalik meie probleem
lahendada!

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

500 tähemärki - ülevaade, mis avaldatakse www.struktuurifondid.ee lehel.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Projekti eeltingimused:

Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate asukoht:

Kas projekti tulemustel on ka tulevikku?

puuduvad

Õpetajad, Koolijuhid, Haridusvaldkonna töötajad

piirkondlik

Kasusaajate maakond:

Harju maakond

Kasusaajate linn/vald:

Tallinn

Projekti kasusaajate täpsustus:

Tuua välja projekti otsesed kasusaajad / osalejad, kaudseid sihtgruppe pole vaja
kirjeldada.
Näiteks - Projekti kaasatud kooli personalist on:
õpetajad X arv
koolijuhid X arv
haridusvaldkonna tööajad X arv

Kaasnevad riskid ja nende maandamine:

Projekti sisutegevuste meeskonna
haridustaseme ja kogemuse kirjeldus ja
rollijaotus:

Kuidas projekt toetab organisatsiooni
arengukava koos 3 järgneva õa tulemus- või
tegevusnäitajatega:

Taotleja ja partneri(te) varasem kogemus
sarnaste tegevuste läbiviimisel:

1. Mis võib takistada projekti edukat elluviimist?
2. Kuidas seda riski maandatakse?

Projekti raamides arendustegevustega tegelevad töötajad (ametikoha järgi, kui
väljaspoolt asutust, siis kindlasti ka asutuse nimi)
millist rolli nad meeskonnas omavad (vastutab kogu arendustöö eest, sisu
spetsialist, ekspert jne)
meeskonnna liikme panus arendustegevustesse

Väljavõte kooli arengukava punktidest, mis on seotud käesoleva projektiga ehk
sellega, mis olete eespool välja toonud (probleem, eesmärk, tulemused)?
Projekti eesmärk ja tulemused peavad kokku minema arengukava eesmärkide ja
tulemustega. Arengukava eesmärgid/tulemused ei pea olema 100% projektist
saavutatud, kuid peab olema kindel arusaam, et liigutakse sinna poole ja kui kaugele
jõutakse?

Kirjelduse järgi peab olema võimalik hinnata, et taotlejal (partneril) on olemas:
kvalifikatsioon,
kogemus ja
jätkusuutlikkus projekti edukaks rakendamiseks.

Näitajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja
juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse
näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv
Koolitusel osalenud õpetajate arv

osaleja
osalemiskord

0,00

20,00

Koolitusel osalenud haridusasutuste juhtide arv

osaleja
osalemiskord

0,00

2,00

Koolitusel osalenud õpetajate arv

osaleja
osalemiskord

0,00

20,00

Koolitusel osalenud haridusasutuste juhtide arv

osaleja
osalemiskord

0,00

2,00

Valdkonna ülesed näitajad

Kas projekti viivad osaliselt või täielikult ellu sotsiaalpartnerid või vabaühendused?

Ei

Kas projekti üheks eesmärgiks on naiste jätkusuutliku osaluse ja edu tagamine tööhõives?

Ei

Kas projekt on suunatud riigi, piirkonna või kohaliku tasandi haldus- ja ametiasutustele või
avalike teenuste osutamisele?

Ei

Projektist otseselt (nii rahaliselt kui mitterahaliselt) toetatud mikro-, väikese-ja keskmise
suurusega unikaalsete ettevõtete (sealhulgas ühistute ja sotsiaalmajandusettevõtete) arv

arv

0,00

0,00

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st panustab naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja võimaluste
tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest
inimestele)?

Jah

Kas projekt on infoühiskonda edendava mõjuga (st toetab info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia nutikat kasutamist valdkondlike väljakutsete lahendamisel
või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu eelduste edendamist)?

Jah

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st toetab piirkondlikke erinevusi
tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja erivajaduste arvestamist;
piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu
suunamisel)?

Ei

Tegevused
Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud
ajaraami.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse?

Projekti tegevuse
tunnus

Ei

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

01.06.2018

31.12.2018

01.09.2018

30.09.2018

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv
1

Tegevuse nimetus näiteks - Arendusmeeskonna tegevused

Tegevuse täpsustus:
Mida tehakse, näiteks :
meeskonna töökoosolekud - tegevuskava kokku panemine
kohtumised nõustajatega
küsitluse korraldamine (ettevalmistus, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine)
jne
Kes teeb, näiteks:
arendusmeeskonna liige, sisse ostetud teenus, sihtgrupp (õpetaja, koolijuht jne)
Kui tihti, näiteks:
kord nädalas, 2 korda projekti jooksul, projekti lõpus jne
Kui kaua, näiteks:
1 tund päevas, 40 tundi projekti jooksul

2

Tegevuse nimetus ...

Tegevuse täpsustus:
Tegevuse planeeritud aeg võib planeerida kuu täpsusega, see annab paindlikuse projekti hilisemal rakendamisel.
Kindlasti ühe tegevuse planeeritud alguse kuupäev = projekti alguse kuupäevaga
Kindlasti ühe tegevuse planeeritud lõpu kuupäev = projekti lõpu kuupäevaga

Täiendusõppe korral lisage väljundipõhine
õppekava:
Fail

Tüüp

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

htm_taiendk_juhendmat
e...

Õppekava

Koolituse X
õppekava

12.03.2018

Kriste Letta

1.9 MB

Õppekava

Koolituse Y
õppekava

12.03.2018

Kriste Letta

1.9 MB

Sisu:
Allkirjad:
htm_taiendk_juhendmat
e...
Sisu:
Allkirjad:

Eelarve
Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused
Kulude tingimused:
Taotletud toetuse määr (%):

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Kõigil tegevustel sama

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

9 363,94

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

9 363,94

Taotletud toetuse määr (%):

Taotletav toetuse summa (EUR):

Omafinantseeringu summa (EUR):

100,00

9 363,94

0,00

Tegevuste eelarve
Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

15,00

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

0,00

0,00

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv
1

Tegevuse nimetus näiteks - Arendusmeeskonna tegevused

Eelarve rea täpsustus:
Abikõlblikud kulud taotlusvooru määruse § 7 järgi:
1) projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud
2) kaudsed kulud 15% otsestest personalikuludest
5) abikõlblike kulude puhul tekkiv erisoodustusena käsitletav kulu ja tasutav maks tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses;
6) teavitamiskulud;
7) lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning välislähetuse päevaraha.

8) teenuste kulud, sh uuringute, analüüside, tõlketööde, trüki- ja kujundustööde, IT-lahenduste, konverentsiteenuse, ekspertiisi
kulud, v.a ühendmääruse § 9 lõike 5 punktis 3 toodud kulud;
9) õppereiside ning õpiürituste kulud.
Mitteabikõlblikud kulud
1) materiaalse vara soetamise kulud;
2) liiklusvahendi ostmise ja rentimise kulud;
3) organisatsiooni üldise juhtimisega seotud kulud, sealhulgas juhtorganite tasud;
4) tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikute vahel toimunud tehingute kulud;
5) esinduskulud ja kingituste kulud;
6) sularahas tasutud kulud;
7) ühikuhindades sisalduvate või ühtse määra alusel hüvitatavate kulude hüvitamine kuludokumentide alusel;
8) sisse ostetud teenusena projektitaotluse koostamise kulud.

2

Tegevuse nimetus ...

7 000,00

74,75

1 605,60

17,15

8 605,60

91,90

450,00

4,81

308,34

3,29

Kokku (EUR):

758,34

8,10

VALDKOND KOKKU (EUR):

9 363,94

100,00

Eelarve rea täpsustus:
Näide, kuidas peaks eelarves kulud olema kirjeldatud:
Koolituse X kulud kokku 2750:
1. Koolitaja tasu (ettevalmistus, läbivimine, tagasiside) 2000 €
2. Ruumi rent 3 päeva x 100 €/päev = 300 €
3. Kohvipaus 50 in x 3 € x 3 päeva = 450 €
Koolitus Y kulud kokku 4250:
Koolitaja tasu (ettevalmistus, läbivimine, tagasiside) 3000 €
Ruumi rent 5 päeva x 100 €/päev = 500 €
Kohvipaus 50 in x 3 € x 5 päeva = 750 €

3

Otsene personalikulu

Eelarve rea täpsustus:
Näiteks - arendusmeeskonna töötasud:
meeskonna juht - töötunde kokku 24 h x brutotasu 10 € = 240 € x 1.338 = 321,12 €
ekspert 1 - töötunde kokku 24 h x brutotasu 10 € = 240 € x 1.338 = 321,12 €
ekspert 2 - töötunde kokku 24 h x brutotasu 10 € = 240 € x 1.338 = 321,12 €
ekspert 3 - töötunde kokku 24 h x brutotasu 10 € = 240 € x 1.338 = 321,12 €
Kooliväline nõustaja - töötunde kokku 24 h x brutotasu 10 € = 240 € x 1.338 = 321,12 €

Kokku (EUR):

Horisontaalsed kulud
4

Otsene personalikulu

Eelarve rea täpsustus:
HORISONTAALSED KULUD - sellel real näidatakse ainult projektijuhi personalikulu
Näiteks - projektijuhi töötasu kogusumma 6 kuud x 75 € = 450 € (palgafond)

5

Ühtse määra alusel kulud

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

9 363,94

Rahastajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)
Omafinantseeringu summa (EUR):

0,00

Taotletud toetuse summa (EUR):

9 363,94

KOKKU (EUR):

9 363,94

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

9 363,94

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

9 363,94

Võrdlus eelarve lehega

Esitamine
Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja
esindusõigust.

Rakendusüksusele esitatava projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_20142020.1.02.18-0562_15032018_094204.pdf

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Sihtasutus Innove (registrikood 90008287) esindamiseks:
Kontrolli äriregistri registrikaarti siit.
Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:
Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse
seaduse § 39 lõike 10 alusel
Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse
Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada
kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise
alused
Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel
Kinnitan, et nõustun dokumentide ja teabe kättetoimetamisega elektroonselt käesolevas taotluses nimetatud kontaktisiku e-posti
aadressil või e-toetuse keskkonna kaudu
Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

