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Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus (STS);
Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise,
toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused
ja kord“ (ühendmäärus, ÜM);
Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrus nr 146 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele
viitamise nõuded ja kord“ (teavitamise määrus);
Haridus- ja teadusministri 10.11.2016 määrus nr 62
„Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna
ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
muutmiseks” elluviimiseks“

Toetuse andmise eesmärk
Tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe
praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning
suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.
Toetust saav projekt peab panustama „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020” meetme 1.5 „Õppe seostamine tööturu
vajadustega” tegevuse 1.5.3 „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” väljundnäitajasse
„õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta
kasutusele ettevõtlusmoodul”.
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Panus väljundnäitajasse
Õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et

võtta kasutusele ettevõtlusmoodul.
Moodul: õppekava sisulise liigendamise
ühik, mis koondab õppeained
eesmärgistatud õppeainete kogumiks või
koosneb ühest õppeainest, mille aluseks on
ainekava.

Edu ja Tegu ettevõtlusõppe
programm: ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe süsteemne
arendamine kõikidel
haridustasemetel

põhikooli I-II aste: valikaine / lõimitud ainekavadesse
põhikooli III aste: valikaine ettevõtlusõpetus
gümnaasium: valikaine majandus- ja ettevõtlusõpe
kutseharidus: ettevõtlusõppe moodul kutsestandardi astmetele 2…5.

Mõisted määruses
1) ettevõtlusõpe on ettevõtlikkust arendav ja ettevõtluseks ettevalmistav õpe, mis
käsitleb kompleksselt ettevõtte loomise ja arendamise protsessi;
2) praktiline õpe on aine õppimine praktiliste tegevuste kaudu;
3) kool on üldhariduskool ja kutsehariduse omandamist võimaldav õppeasutus;
4) kooliväline partner on eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, mis ei ole
kool;
5) kohaliku tasandi projekt on algatus, milles on võimalik osaleda ühel või mitmel
kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuval koolil;
6) regionaalse tasandi projekt on algatus, milles on võimalik osaleda kõikidel ühe
maakonna või mitme üksteisega külgneva maakonna koolidel;
7) üle-eestilise tasandi projekt on algatus, milles on võimalik osaleda kõikidel Eesti
koolidel;
8) õppur on üldhariduskooli õpilane või kutseõppe tasemeõppes õppiv õpilane;
9) õpet läbiviivad spetsialistid on õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe ja
kasvatusalal töötavad kooli töötajad, kes kavandavad, korraldavad, toetavad või
viivad läbi õppeprotsessi.
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Toetatavad tegevused ja tingimused
Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel
tasandil:
1) kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe
läbiviimisesse;
2) ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
3) väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad
tegevused.
Iga projekt peab läbi viima vähemalt 1. tegevust ja üht
järgnevatest.
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Hindamine
(1) Nõuetele vastavaks tunnistatud projekte hinnati valikukriteeriumite
alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
1) projekti tegevuste eesmärgi vastavus käesoleva määruse §-s 3
nimetatud toetuse andmise eesmärkide ja panus väljundnäitaja
saavutamisse, sh sihtrühma suurus (mõju ulatus) ning
väljundindikaatoriga mõõdetava tulemuse ja selle tõendamise aluste
asjakohasus – 40% koondhindest;
2) projekti tegevuste põhjendatus – 25% koondhindest;
3) projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest;
4) toetuse taotleja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia – 10%
koondhindest;
5) jätkusuutlikkus ja partnerite kaasatus – 10% koondhindest.
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Rahastatud projektid
•
•

Rahastatud kokku 30 taotlust toetuse summas 291 000 eurot,
sh katkestanud neli projekti – jälgida tegevuskava!;
Peamiselt tegu kohaliku tasandi projektidega, taotlejaks kool;
Toetuse jagunemine tasandite lõikes

Projektide jagunemine saaja liigi järgi
1

94814,88

3

2

4

165486,43

30680,55
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Taotluse rahuldamise otsuse tingimused
•
•
•
•
•
•
•

Projekti elluviimine projektis kirjeldatud ajakava alusel;
Näitajate saavutamine!
Maksetaotluste esitamine vastavalt määratud tähtaegadele;
Projekti aruannete esitamine e-toetuse süsteemis;
Andmekorje tabelite esitamine igale kvartalile järgneva kuu
15. kuupäevaks (15.01; 15.04; 15.08; 15.10);
Taotluse rahuldamise otsuse muutmine projekti jooksul ei
ole võimalik!
Dokumentide säilitamine – RÜ teatab tähtaja peale projekti
lõppu ja lõppmakse tegemist.

Toetuse saaja kohustused (STS § 24,
valik)
•
•
•

•
•
•
•
•

tagama projekti elluviimise ettenähtud tingimustel ja kavandatud
tulemuse saavutamise;
tagama tegevuste elluviimiseks vajaliku kvalifikatsiooniga isikute
olemasolu ja õiguslikud eeldused;
esitama õige ja täieliku teabe, korrektse dokumendi ja aruande projekti
teostamise kohta tähtaegselt ja nõutud viisil;
tõendama kulude abikõlblikkust ja kavandatud tulemuse
saavutamist;
koguma andmeid Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatavas
toimingus osaleja kohta;
teavitama RÜd muudatustest või takistustest;
võimaldama auditi ja järelevalvetoimingute läbiviimist (sh on
võimalik etteteatamata kohapealne kontroll);
tagama dokumentide säilimise tähtajaks.

Projekti aruandlus
•
•
•
•

Esitatakse e-toetuse süsteemi kaudu, sisenedes projekti
kontaktisikuna https://etoetus.struktuurifondid.ee;
Tähtajad taotluse rahuldamise otsuses;
Reeglina 20.01 eelneva kalendriaasta kohta ning lõpparuanne
30 päeva jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõpust;
Vajalik info:
– Tegevuste läbiviimise kirjeldus;
– Näitajate saavutamine;
– Probleemid ja lahendused

•

Kinnitab allkirjaõiguslik isik;

Osalejate andmekorje
•

•

•
•

ESF summa EL peale kokku on perioodil 2014-2020 ca 80 000
000 000 eurot,
- Eesti saab EL-ist 586 977 010 eurot ehk ca 0,7%.
Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendil, Audiitoritekojal, ELi
kodanikel ja avalikkusel on õigus teada, mida selle avaliku raha
eest tehakse, mida saavutatakse ehk kas selline ümberjagamine
õigustab ennast.
Selleks, et üle ELi oleks võimalik tulemusi koondada, peavad
need olema kogutud ühtsetel põhimõtetel.
Rõhk väljunditel ja vahetutel tulemustel. Mõju mõõdetakse
peamiselt hindamistega.

Milliseid andmeid koguda tuleb?
•
•

Koostöös Statistikaametiga kogutakse enamus nõutud andmetest
olemasolevatest registritest.
Osaleja käest tegevusse sisenemisel (näidisankeedi saab RÜst):
–
–
–
–
–

Eesnimi ja perekonnanimi
Isikukood (!)
Elukoht (KOV) / “kodutu või eluasemeturult tõrjutu”
E-post ja telefon
Tööhõive staatus projektiga liitumisel:
•
•
•
•
•

töötav, sh FIE
töötu, sh pikaajaline töötu
pikaajaline töötu
mitteaktiivne
mitteaktiivne, kes ei osale hariduses ega koolitusel

– Õppimine ja osalemine kursustel tegevusega liitumisel

Milliseid andmeid koguda tuleb?
Toetuse saaja lisab:
• projekti numbri SFOSis
• tegevuse nime
• tegevuse järjekorra numbri projekti raames
• tegevuse kestvuse akadeemilistes kontakttundides
• tegevusse sisenemise kuupäeva
• tegevusest väljumise (sh katkestamise) kuupäeva
• kas tegemist on katkestajaga
• kas tööhõive staatuse kohta käivad andmed on küsitud osaleja
käest või täidetud sihtrühma alusel
• kas osaleja keeldus andmeid edastamast

Tegevusest väljumise andmed 1
Osaleja käest tegevusest väljumisel:
• Kas osaleja on asunud tööd otsima?
– Küsida ainult nendelt, kes sisenemisel olid mitteaktiivsed.

•

Kas osaleja on asunud õppima, õpib tasemeõppes, osaleb
huvihariduses, kursustel, osaleb tööpraktikal, seminaridel,
konverentsidel, võtab eratunde väljaspool tavapärast
haridussüsteemi?
– Küsida ainult nendelt, kes sisenemisel juba ei osalenud õppes.

Kui osaleja katkestas, peab toetuse saaja võtma temaga kontakti ja
küsima need kaks küsimust. Kui ei õnnestu, peab kontakti otsimisest
jääma kontrolljälg.

Tegevusest väljumise andmed 2
Toetuse saaja lisab tegevusest väljumise andmetele:
• kas andmed tööotsimise kohta on küsitud osaleja käest või
täidetud sihtrühma alusel
– kui sihtrühm on ainult töötavad või ainult töötud inimesed, siis
võib panna vaikimisi EI, kuna see indikaator kehtib ainult
nendele, kes sisenemisel ei olnud hõivatud tööga või töö
otsimisega

•

kas osaleja sai projekti raames kvalifikatsiooni
–

•

läbi kindlaksmääratud teadmiste, oskuste ja kompetentside
hindamise, nt eksami tulemusel – tõendid ei lähe arvesse!

kas osaleja keeldus andmeid esitamast

Teavitamine
Mari Annus

TEAVITAMINE – kuidas?
Teavitamise kaudu annavad projekti läbiviijad

oma sihtgrupile ja avalikkusele teada
Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusest.

Teavitamise kohustus on
kõigil Euroopa Liidu toetuse saajatel.

TEAVITAMINE – kuidas?
•

Teavitamiseks kasutatakse selle fondi kaksiklogo, kust toetust
saadakse – Euroopa Sotsiaalfond.

•

Kaksiklogo on lahutamatu tervik ja logo komponente eraldi
ei kasutata.

LOGO – kuhu?
•
•
•
•
•
•
•
•

Info- ja reklaammaterjalid
Päevakavad
Osalejate nimekirjad
Plakatid
Ettekanded
Kodulehed
Kuulutused
Meened

* Kui ese, dokument vm teabekandja on
mõeldud avalikkusele või projekti sihtrühmale, tähistatakse need
logoga!
* Logo paigutatakse kergesti märgatavale kohale.

LOGO – kuidas?
•
•
•

•
•

Logo võib kasutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt.
Minimaalne lubatud suurus horisontaalsel logol on 28 x 14
mm, vertikaalsel 15 x 29 mm.
Kirjule või tumedale taustale paigutatakse logo koos valge
turvaalaga

või valget värvi piirjoonega.
Kui põhjendatud juhtudel ei saa
värvilist logo kasutada, siis võib logo
kasutada ka mustvalgena (v.a veebilehel).

LOGO – kuidas?
Kui SF logo kõrval paikneb teisi logosid, peab
logo olema kõrguselt või laiuselt sama suur kui
muu suurim logo:
õige

vale

LOGO ja projekti info kodulehel
•

Kui organisatsioonil on
olemas koduleht ja sellel
kajastatakse projekti
tegevusi, siis tuleb sinna
lisada:
- värviline ESF logo
(mis peab olema nähtav ilma
lehte kerimata)
- projekti nimi ja lühikirjeldus
- eesmärk ja tulemus
- fondi nimi
- toetuse summa

•

Partner paigutab oma projektiga
seotud tegevusi kajastavale
veebilehele vähemalt logo ja lisab
viite toetuse saaja veebilehele või –
rakendusele.

Plakat
Plakat tuleb paigutada:
• ostetud, renditud ja/või sisustatud hoonetesse ja ruumidesse;
• kohtadesse, kus toimuvad toetusest rahastatavad tegevused
(nt koolitusruumid, seminaride, konverentside saalid jne).
Plakat peab üleval olema:
• projekti abikõlblikkuse perioodil;
• ürituste puhul tähistatakse läbiviimise koht plakatiga ainult
ürituse toimumise ajaks (nt infopäeva saal).

Plakat
•

Plakat peab olema vähemalt A3 suurune, logo vähemalt 25%
pindalast, projekti nimetus vähemalt 30% plakati kõrgusest
•

Plakati olemasolul ei pea
üksikesemed ruumis
olema logoga tähistatud
(nt tool), v.a juhul kui need
on mõeldud avalikkusele,
või projekti sihtrühmale
(nt meened).

SÕNALINE, TEKSTILINE
teavitamine
Kui objekti pole võimalik tähistada logoga,
tuleb tekstiliselt (nt artiklid, pressiteated) või
sõnaliselt (nt intervjuud, seminaril kõnelemine)
viidata fondile, millest projekti toetatakse.

Lisainfo: määrus; kodulehekülg
•

Vabariigi Valitsuse määrus nr 146
Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest
avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise
ning Euroopa Liidu osalusele
viitamise nõuded ja kord; määruse
lisa (logode ja palakatite näidised)

•

Logofailid, juhised on leitavad:
https://www.innove.ee/eurotoetuse
d/teavitamine/

Head teavitamist!
Lisainfo ja küsimused:
• mari.annus@innove.ee
• Tel 735 0534

Kontaktid
Nimi

Amet

Telefon

Kriste Letta

Vanemkoordinaator

735 0781

Katrin Kruusimäe

Koordinaator

735 0793

Jaanika Vaher

Koordinaator

735 0780

Kerli Haav

Koordinaator

735 0782

Suur aitäh kuulamast!
Maarja Parve

maarja@innove.ee; Tel 735 0775

