Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41
kinnitatud „Töölesaamist toetavad teenused“
lisa 1
vorm A
Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4
11415 Tallinn

Meetme 3.2

„Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse
„Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste
pakkumine“ toetuse taotlus
1. Projekti osapooled
1.1 Taotleja
Nimi (juriidiline isik)

Registrikood

Juriidiline vorm

Telefon
E-post
Riik
Aadress
Postiindeks
Pangakonto

Juriidiline isik, kes toetust taotleb. Märgitakse
taotleja nimi vastavalt riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riikliku registri või äriregistri
andmetele.
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku
registri või äriregistri poolt väljastatud
registreerimisnumber.
tulundusühistu
täisühing
füüsilisest isikust ettevõtja
äriühing
usaldusühing
osaühing
aktsiaselts
tulundusühing
sihtasutus
mittetulundusühing
riiklikud üksused
kohaliku omavalitsuse üksused
Asutuse üldtelefoni number
Asutuse üldine e-posti aadress
Eesti
Asutuse postiaadress
Postiindeks on leitav nt: http://postiindeks.ee/et/
Arvelduskonto number

Projekti kulude käibemaks

Kui projekti tarbeks avatakse eraldi pangakonto,
siis lisatakse sellekohane teave.
saab küsida riigilt tagasi
jääb kulu tegija kanda
Kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane,
siis siinkohal märgitakse, kas antud projektiga
seotud kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka
(saab küsida riigilt tagasi).

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde
tegemiseks tuleb läbi viia riigihange

NB! Informatsiooni valiku tegemiseks küsige oma
asutuse finantsspetsialistilt või pöörduge MTA
piirkondliku maksuhalduri poole.
jah
ei
ei kohaldu
Enne valiku tegemist peab taotleja analüüsima, kas
antud projekti raames kavandatud tegevuste
elluviimiseks tuleb tal läbi viia riigihange.

Kontaktisik1
Kontaktisikuks märgitakse isik, kellega rakendusüksus saab vajadusel ühendust võtta.
Allkirjaõiguslik isik võib olla samaaegselt ka kontaktisikuks.
Nimi
Isikukood
Ametikoht
Telefon
E-post
Allkirjaõiguslik isik
Seaduslik esindaja (direktor, juhataja, volitatud isik vms). Kui tegemist on volitatud isikuga,
lisatakse taotlusele volituse koopia.
Nimi
Isikukood
Ametikoht
Telefon
E-post
1.2 Partner
1.2.1 Partner 12
Nimi (juriidiline isik)

Registrikood

Juriidiline vorm

1
2

Märgitakse partneri nimi vastavalt riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riikliku registri või äriregistri
andmetele.
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku
registri või äriregistri poolt väljastatud
registreerimisnumber.
tulundusühistu
täisühing
füüsilisest isikust ettevõtja
äriühing
usaldusühing
osaühing

Esindajate paljususe korral lisada ridu
Iga partneri kohta lisatakse loetletud andmed lisades vajadusel ridu

aktsiaselts
tulundusühing
sihtasutus
mittetulundusühing
riiklikud üksused
kohaliku omavalitsuse üksused
Telefon
E-post
Riik
Aadress
Postiindeks
Pangakonto

Projekti kulude käibemaks

Asutuse üldtelefoni number
Asutuse üldine e-posti aadress
Eesti
Asutuse postiaadress
Postiindeks on leitav nt: http://postiindeks.ee/et/
Arvelduskonto number
Kui projekti tarbeks avatakse eraldi pangakonto,
siis lisatakse sellekohane teave.
saab küsida riigilt tagasi
jääb kulu tegija kanda
Kui partner on käibemaksukohustuslane, siis
siinkohal märgitakse, kas antud projektiga seotud
kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka (saab
küsida riigilt tagasi).

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde
tegemiseks tuleb läbi viia riigihange

NB! Informatsiooni valiku tegemiseks küsige oma
asutuse finantsspetsialistilt või pöörduge MTA
piirkondliku maksuhalduri poole.
jah
ei
ei kohaldu
Enne valiku tegemist peab taotleja analüüsima, kas
kaasatud partneril on selle projekti tegevuste
elluviimise raames vajalik läbi viia riigihange.

Kontaktisik3
Kontaktisikuks märgitakse isik, kellega rakendusüksus saab vajadusel ühendust võtta.
Allkirjaõiguslik isik võib olla samaaegselt ka kontaktisikuks.
Nimi
Isikukood
Ametikoht
Telefon
E-post
Allkirjaõiguslik isik
Seaduslik esindaja (direktor, juhataja, volitatud isik vms). Kui tegemist on volitatud isikuga,
lisatakse taotlusele volituse koopia.
Nimi
Isikukood
Ametikoht
Telefon
E-post
2. Projekti üldandmed
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Esindajate paljususe korral lisada ridu

2.1 Projekti nimi
2.2 Projekti algus ja lõpp (pp.kk.aa)

Kokkuvõtlikult antud projekti iseloomustav nimetus.
Võimalusel vältida pika ja lohiseva nime
kasutusele võtmisest.
Abikõlblikkuse periood võib alata kuni kaks kuud
varem taotluse esitamise tähtpäevast (vooruline
taotlemine) või taotluse esitamisest RÜ-le (jooksev
taotlemine).
Projekti tegevused peavad algama, hiljemalt kuue
kuu jooksul, alates taotluse esitamise tähtpäevast
(voorulisel taotlemisel) või taotluse esitamisest
RÜ-le (jooksev taotlemine).
Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla
järjestikku kuni 24 kuud.

2.3 Projektiga seotud toetused
Kas taotleja on rakendanud, taotlenud või kavatseb taotleda vahendeid
käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste
rahastamiseks? („Jah“ vastuse puhul täita all olev tabel. Vajadusel lisada ridu)
Rahastaja nimi
Toetuse täpsustus
Kuupäev
Märgitakse fond, mis oli Kirjeldatakse lühidalt projekti sisu Märgitakse
varem saadud toetuse
taotluse
rahastajaks või
rahuldamise
kavandamisel oleva
otsuse
sisuliselt seotud
kuupäev või
tegevuse rahastajaks.
kavandatava
taotluse
esitamise kp.

jah
ei
Summa
Märgitakse
varasema
projekti
raames
saadud
toetuse
summa

2.4
Taotleja kogemused taotluses toodud tegevustega analoogsete tegevuste
elluviimisel (kuni pool lehekülge)
Märgitakse, milliseid analoogseid tegevusi, millal ja kellele on taotleja varasemalt, enne
taotluse koostamist, ellu viinud.
Taotleja kogemuse kirjeldamisel jälgida määruse § 9 lg 2 sätestatud nõude täitmist (…
taotleja peab olema alates 2007. aastast vähemalt kuus kuud tegelenud tööturule
sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamise või rakendamisega (välja arvatud
oma töötajatele suunatud meetmed)).
3. Sisu
3.1 Projekti toetatavad tegevused
Valdkond, millesse projekt panustab4
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 I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste
noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle
aitamiseks;
 pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult
eemal olnud inimeste konkurentsivõime
tõstmiseks ning tööle aitamiseks.
NB! Võimalik on valida vaid üks valdkond.

Märgitakse valdkond, millele on taotlusvoor välja kuulutatud

3.2 Projekti kirjeldus
3.2.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest (max 3000 tähemärki)
Kirjeldage olukorda, mis valitseb enne projekti elluviimist. Andke ülevaade, miks on projekt
vajalik, kas taotleja, piirkonna või ühiskonna jaoks (võimalusel tuua välja olukord naiste ja
meeste lõikes ning soolise ebavõrdsuse olemasolul kirjeldada, kuidas seda planeeritakse
projekti tegevustega vähendada)? Probleemi kirjeldamisel tuleb toetuda kontrollitavatele
algandmetele (nt statistika, uuringud).
3.2.2 Projekti eesmärk ja tulemused (max kokku 3000 tähemärki)
Kirjeldage, millised eesmärgid kavatsetakse projekti elluviimisega saavutada. Projekti
eesmärk on kaugem siht, mille saavutamisele on projekt suunatud. Projekti eesmärgi ulatus
mõjutab projekti kestvust, ressursse ja kavandatud tegevusi.
Projekti tulemus on olukord või püsiv, kvalitatiivne muudatus, mida soovitakse konkreetse
projekti elluviimisega saavutada
Tulemus5: Projektis osalenud inimeste osakaal, kes on asunud peale projektist lahkumist
tööle, sh füüsilisest isikust ettevõtjana ............%
Projekti tulemus on olukord või püsiv kvalitatiivne muudatus, mida soovitakse konkreetse
projekti elluviimisega saavutada.
Osakaal, kes on asunud tööle, leitakse punktis 4 kajastatud näitajast.

3.2.3 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (max 3000 tähemärki)
Selle punkti alla sisestatakse projekti lühikirjeldus tegevustest, mis on projekti tulemuste
saavutamiseks otseselt vajalikud. Aluseks saab võtta p-s 5 kajastatu.

3.2.4 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus (max 3000 tähemärki)
Projekti tulemus on olukord või püsiv, kvalitatiivne muudatus, mida soovitakse konkreetse
projekti elluviimisega saavutada.
Kirjeldage, kas projekti tegevused on jätkusuutlikud (näiteks kas projekti käigus läbi viidud
tegevused on piisavad tagamaks inimeste siirdumise tööturule ja seal püsimise).
3.2.5 Kaasnevad riskid ja nende maandamine (max 3000 tähemärki)
Tooge välja võimalikud erinevad asjaolud, mis võivad takistada projekti elluviimist ning
missugune on kaasnev risk, mis võib tekitada ajakavast mahajäämust (nt ilmnenud riski
korral (ei leita pädevat teenuseosutajat) ei pruugi kavandatud tegevus toimuda või
sihtgrupp täituda (sihtgrupp ei ole valmis projekti tulema).
Väljavõte määruse § 2st: Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise
tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.
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Projekti riskide kirjeldamisel arvestage nii nende tõenäosust, mõju kui ka olemasolevaid
kontrolli /maandamise tegevusi. Kaaluge, kas ja milliseid maandamistegevusi on võimalik
kavandada projekti osana. Selgitage, kuidas riske ennetada ning milliseid toiminguid selleks
planeeritakse Kirjeldage, kuidas toimite juhul, kui risk on realiseerunud.

3.2.6 Projektist kasusaajad
Kasusaajateks on need sihtgrupi liikmed,
kellele planeerite projekti tegevused
suunata.

3.2.7 Kasusaajate asukoht
Märkigerist vastavasse lahtrisse. Kui
tegevused on kindlas piirkonnas või hõlmab
nt kahte piirkonda, märkida rist “piirkond“.
Kui tegevused on suunatud kolme ja
enamale piirkonnale märkida „üle-eestiline.“
3.2.8 Rakenduspiirkond9
Piirkondade nimistust valite need
konkreetsed piirkonnad kus sihtgrupp, kellele
projekti tegevused suunatakse, asuvad.

I6 ja II7 taseme haridusega noored
(vanuses 16–29)
Isik, kes on projekti sisenemisel vanuses 1629 aastat ning omab kas I või II taseme
haridust ja kes ei tööta ega õpi.
pikaajalised töötud
Pikaajaline töötu on töötu, kes ei ole olnud
hõivatud tööga või tööga võrdsustatud
tegevusega vähemalt 12 kuud, 15-24 aastaste
töötute puhul vähemalt 6 kuud enne projektiga
liitumist
heitunud
Heitunud isik on tööealine mittetöötav isik, kes
põhimõtteliselt sooviks töötada, kuid kes ei
otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse
seda leida.
mitteaktiivsed
Mitteaktiivseks loetakse isikuid, kes ei tööta
ega otsi tööd.
Teda ei loeta töötuks8 töötu definitsiooni järgi.
üle-eestiline
piirkondlik

Harju maakond
Linn:
Vald:
Hiiu maakond
Linn:
Vald:
Ida-Viru maakond
Linn:
Vald:
Jõgeva maakond
Linn:
Vald:
Järva maakond
Linn:
Vald:

Esimese haridustasemega noorte all mõeldakse alghariduseta ja ainult algharidusega noori ning noori, kes on omandanud
põhihariduse, kutsehariduse põhihariduse nõudeta erialal ja kutsehariduse põhihariduse baasil.
7
Teise taseme haridusega noorte alla loetakse noored, kes on omandanud üldkeskhariduse, kutsekeskhariduse põhihariduse
baasil, kutsekeskhariduse või kutseõppe keskhariduse baasil.
8
Töötu, kes on tööturult eemal olnud kuni 12 kuud, noorte, 15-24 aastaste, puhul kuni 6 kuud - töötuks loetakse isikut, kellel ei ole
tööd, kuid kes oleks valmis töötama ning kes otsib aktiivselt tööd, sh töötuna registreeritud isikud.
9
Näidata maakond, linn ja/või vald, kus kasusaajad, kellele on projekti tegevused suunatud, asuvad.
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Lääne maakond
Linn:
Vald:
Lääne-Viru maakond
Linn:
Vald:
Põlva maakond
Linn:
Vald:
Pärnu maakond
Linn:
Vald:
Rapla maakond
Linn:
Vald:
Saare maakond
Linn:
Vald:
Tartu maakond
Linn:
Vald:
Valga maakond
Linn:
Vald:
Viljandi maakond
Linn:
Vald:
Võru maakond
Linn:
Vald:
3.2.9 Kasusaajate täpsustus
Kui punktis 3.2.6 toodud sihtgrupp vajab täpsustamist/kitsendamist, siis kirjeldage
kasusaajat/sihtgruppi . Kui 3.2.6 valitud (märgistatud) sihtgrupp vastab täpselt kirjeldatule
ning eraldi täpsustamist ei vaja, siis kirjutage lahtrisse „ nt. täpsustus puudub“.

3.3 Projekti mõjud (märkida ristiga ja selgitada lühidalt)
Alapunktidena välja toodud mõjude hindamisel lähtuge järgmistest juhendmaterjalidest:
„ Läbivad teemad valdkonna arengukavas - Juhendmaterjal arengukava koostajale”
„Juhend - läbivad teemad valdkonna arengukavas“
Mõlemad dokumendid on leiate aadressilt: http://www.fin.ee/riigi-strateegiline-juhtimine
3.3.1 Projekti mõju infoühiskonnale
mõjutab
ei mõjuta
Selgitus:
3.3.2 Projekti mõju võrdsetele võimalustele

3.3.2.1 Sooline võrdsus (kas projekti lõpptulemus mõjutab meeste ja naiste olukorda
ühiskonnas)10
jah
ei
Alljärgnev osa täidetakse „jah“ vastuse korral
a) Projekt sisaldab tegevusi, mis panustavad otseselt soolise võrdõiguslikkuse
edendamisse:
jah
ei
Tegevuste kirjeldus: „ei“ vastuse korral jäetakse tegevuse kirjeldus lisamata.
b) projekt panustab soolise võrdõiguslikkuse edendamisse läbi sooküsimuste
lõimimise11 projekti ettevalmistamisse, rakendamisse ja seiresse
jah
ei
„jah“ vastuse korral selgitus, kuidas on projektis rakendatud sooküsimuste
lõimimist:
3.3.2.2 Võrdne kohtlemine
jah
ei
Alljärgnev osa täidetakse „jah“ vastuse korral
Kirjeldada, kuidas on projekti ettevalmistamise ja rakendamise ajal tagatud:
a)
erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine;
b)
puudega inimeste võrdne kohtlemine;
c)
võrdne kohtlemine sõltumata inimese soost, rassist või rahvuslikust
kuuluvusest; usutunnistusest või veendumusest või seksuaalsest sättumusest

4. Näitajad
Käesolev näitaja väljendab projekti väljundit. Väljund on projekti tulemuste saavutamiseks
otseselt loodav väärtus, toode või püsivat muutust tagav tingimus. Antud meetme tegevuse
näitaja peab panustama „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“
väljundnäitajasse, mistõttu on näitaja eeldefineeritud ja seda muuta ei tohi.
Näitaja nimetus

Sihtväärtus
Sihtväärtus on näitaja tase, mida soovitakse
saavutada projekti elluviimisega. Sihtväärtust
saab mõõta kas arvuliselt, ajaliselt või kvaliteeti
iseloomustavalt. Antud näitaja puhul mõõdetakse
sihtväärtust arvuliselt.

Aktiivseid tööturuteenuseid saanud
osalejate arv

Siia kirjutate aktiivseid tööturuteenuseid saanud
osalejate koguarv, kes läbivad planeeritavad
tegevused.

5. Tegevused

Soolise võrdsuse tagamine tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusi ja vastutust kõikides
eluvaldkondades. Kõik poliitikad, mis lõpptulemusena mõjutavad inimeste olukorda ühiskonnas, mõjutavad sh ka naisi ja mehi.
11
Taotluse koostamisel, projekti rakendamisel ja seires võetakse arvesse naiste ja meeste erinevat olukorda ja vajadusi ning
hinnatakse mõju naiste ja meeste sotsiaalmajanduslikule olukorrale ühiskonnas selleks, et tagada ühtmoodi kasu nii naistele kui
meestele ning kaotada ebavõrdsus.
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Tegevuse nimetus
Kõik tegevused tuleb
kirjutada Lisa 1 vormi B ja
nende lõikes eelarve
koostada

Tegevuse täpsustus12
Kirjeldage projekti tegevuse sisu

Planeeritud
algus
Planeeritud
(pp.kk.aa)
lõpp
(pp.kk.aa)

6. Üldised näitajad
1. Kas projekti viivad osaliselt või täielikult ellu sotsiaalpartnerid13 või
vabaühendused14?
2. Kas projekti üheks eesmärgiks on naiste jätkusuutliku osaluse ja edu tagamine
tööhõives?
3. Kas projekt on suunatud riigi, piirkonna või kohaliku tasandi haldus- ja
ametiasutusele või avalike teenuste osutamisele?
4. Projektist otseselt (nii rahaliselt kui mitterahaliselt) toetatud mikro-, väikese-ja
keskmise suurusega unikaalsete ettevõtete15 (sealhulgas ühistute ja
sotsiaalmajandusettevõtete16) arv.

jah

ei

jah

ei

jah

ei

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 olen teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja olen
taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega;
Kinnitan, et minul ja mu partneri(te)l või meie seaduslikul esindajal ei ole
karistusseadustiku § 209, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat
karistust;

Kui projekti on kaasatud partner või koostööpartner, sh rahvusvaheline koostööpartner, siis näidatakse, mis tegevusi nad ellu
viivad või mis tegevustesse on nad kaasatud.
13
Sotsiaalpartnerid on organisatsioonid, mis on moodustatud selleks, et esindada töötajate ja juhtkonna huve (tööandjate
organisatsioonid ja ametiühingud).
Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EUROPEANSOCIALPARTNERS.htm
14
Vabaühendus võib olla mistahes vabaühendus, vabatahtlik kodanike ühendus, mis on moodustatud kohalikul, riiklikul või
rahvusvahelisel tasandil. Vabaühendus peab olema eesmägipärane ning rajanema inimeste ühistel huvidel ning see võib
informatsiooni jagamise kaudu pakkuda erinevaid teenuseid ja täita humanitaarfunktsioone, edastada kodanike muresid
valitsustele, toetada ja jälgida poliitikasuundi ning edendada poliitilist kaasatust (Eesti kontekstis nt Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit,
Uue Maailma Selts, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html
15
VKE definitsiooni (inglise keeles small and medium-size enterprises ehk SME) kohaselt on sellisteks ettevõteteks:
– Keskmise suurusega ettevõtted kuni 250 töötajaga, aastase käibega kuni 50 miljonit eurot ja/või aastase bilansilehega kuni 43
miljonit
eurot.
– Väikeettevõtted kuni
50
töötajaga,
aastase
käibe
ja/või
bilansilehega
kuni
10
miljonit
eurot.
– Mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ning aastase käibe ja/või bilansilehega kuni 2 miljonit eurot.
http://elik.nlib.ee/k-v-andmebaas/page/6/?kv_id=384&show_all=1
16
sotsiaalmajandusettevõte on ettevõte, mis suudab omavahel ühendada kasumlikkuse ning sotsiaalse kaasatuse, tehes teenuste
vajadustega kohandamisel koostööd avaliku ja erasektoriga.
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_et.pdf
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Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse
struktuuritoetuse seaduse alusel.

..................................…(kinnitaja nimi) kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged,
olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

