Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja
tööturult väljalangemise ennetamine“
avatud taotlusvoor „Töölesaamist toetavad teenused“
Küsimused-vastused
Milliseid tegevusi taotlusvoorus toetatakse?
Toetatakse tegevusi:
1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle
aitamiseks;
2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks
ning tööle aitamiseks.
Alates 22.08 saab mõlemale tegevusele toetust taotleda jooksvalt, selleks tuleb esitada taotlus
sihtasutusele Innove
Projekti abikõlblikkuse periood võib alata 2 kuud varem taotluse esitamisest rakendusüksusele.
Tegevustega peab alustama vähemalt kuue kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast
voorulisel taotlemisel. Jooksval taotlemisel peab tegevustega alustama kuue kuu jooksul alates
taotluse esitamisest rakendusüksusele. Esimeste abikõlblike kulude tegemine tähendab tegevusega
alustamist.
Tutvuge kindlasti ka määrusega aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/115092015018
Kes on oodatud projekte esitama?
Taotlejaks saavad olla kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlejaks ei saa olla
valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, kes on saanud prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu
parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ raames toetust ministri käskkirja alusel.
Milliseid probleeme soovitakse elluviidavate projektidega lahendada?
Pikaajaliste töötute arv püsib endiselt murettekitavalt kõrgel tasemel. Möödunud aastal oli Eestis hinnanguliselt
22 500 pikaajalist töötut. Sealjuures on neist ligi kolmandik ülipikaajalised töötud ehk inimesed, kes on tööta
olnud kauem kui kaks aastat. Kui inimene on pikka aega töötu, vähenevad tema oskused ja enesehinnang ning
võib kaduda tööharjumus. Samal ajal võib töötus põhjustada mitmeid sotsiaalseid probleeme, nagu sõltuvust ja
suhteprobleeme. Arvestades, et pikaajaline töötus on takistanud inimese tööalast arengut, tuleb pikaajaliste
töötute konkurentsivõimet tõsta.
Noorte töötuse määr on endiselt keskmiselt ligi kaks korda kõrgem kui üldine töötuse määr. Noorte töötusel
võivad olla kaugeleulatuvad sotsiaalmajanduslikud tagajärjed. Nii näiteks lükkab töötu või väikese sissetulekuga
noor edasi perekonna loomist ja see mõjutab negatiivselt demograafilist arengut. Kõrge noorte tööhõive aitab
pikemas perspektiivis kaasa jätkusuutlikku majanduskasvu saavutamisele.
Nii pikaajalise töötuse kui noorte töötuse vähendamine on konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ põhieesmärke.
Oluline on, et avatud taotlusvooru tegevused toetaksid ka töökohtade soolise segregatsiooni vähendamist –
tegevustes osalejaid ei peaks suunama vaid traditsioonilistele aladele, pigem pakkuma neile võimalust tutvuda ka
mittetraditsiooniliste karjäärivõimalustega - julgustama naisi töötama näiteks tehnilistel aladel ja mehi
teenindussektoris. Tööturu soolise segregatsiooni vähendamine on eriti oluline piirkondades, kus on rohkem
töökohti valdkondades, kus on varasemalt enamasti töötanud ühe sugupoole esindajad Viimane on positiivse
mõjuga regionaalarengule, kuna võib aidata kaasa väljarände vähenemisele.
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Kellele projekti tegevused peavad olema suunatud?
Projekti tegevused on suunatud eelkõige neile madala haridustasemega noortele ja pikka aega
tööturult eemal olnud inimestele.
Millised kulud on abikõlblikud ning millised on toetuse piirmäärad?

Abikõlblik on kulu, mis on sobiv, vajalik ja tõhus määrusega ette nähtud eesmärkide ja
tulemuste saavutamiseks. Kulu on sobiv, kui see soodustab projekti tulemuste saavutamist.
Kulu on vajalik, kui projekti tulemust ei ole võimalik saavutada odavama kuluga, mis on
vähemalt sama efektiivne. Kulu on tõhus, kui selle maksumus kajastab parimat võimalikku
suhet kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste vahel. Abikõlblike kuludena saab planeerida
toetatavate tegevustega kaasnevaid kõiki kulusid, mis on vajalikud nende elluviimiseks, välja arvatud
määruse § 6 lõikes 24 nimetatud mitteabikõlblikud kulud. Näiteks on abikõlblikud koolitus- ja
nõustamiskulud, tööpraktika, lastehoiuteenusega seotud kulud tegevustes osalemise ajal,
ravikindlustuskulu tööpraktika ajal, rahvusvahelise koostöö kulud, sõidutoetus ja stipendium
sihtgrupi liikmetele.
Samuti on abikõlblikud projekti üldkulud ja administreerimisega seotud kulud, mida makstakse ühtse
määra alusel. Antud kulusid nimetatakse kaudseteks kuludeks ning neid hüvitatakse 15% ulatuses
projekti otsestest personalikuludest.
Toetuse vähim summa, mida saab taotleda, on 50 100 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti
kohta. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblike kulude maksumusest.
Millele projekti ettevalmistamisel eriliselt tähelepanu pöörata?
Projekti kirjutama asudes tuleks esmalt analüüsida, kes on sihtgrupp, mis on nende peamised
takistused tööturule siirdumiseks ning mis tegevusi nad nimetatud takistuse kõrvaldamiseks vajavad.
Planeeritavad tegevused peavad olema loogilises järgnevuses ja ajaraamis. Taotluse kirjutamisel
jälgida alapunkti pealkirja ja kirjutatu peab vastama sellele võimalikult täpselt: tegevuste all
tegevused, tulemuste all tulemused. Projekti mõju kirjeldamisel soolisele võrdõiguslikkusele,
võrdsetele võimalustele või infoühiskonnale on oluline plaanitava sidumine ka konkreetsete
tegevustega tegevuskavas. Jälgige, et tegevuste sisu ja eelarve on omavahel seotud ja kulutuste
kalkulatsioon arusaadavalt lahti kirjutatud. Samuti tuleb olulist tähelepanu pöörata tulemuse
saavutamisele ja säilitamisele ehk eesmärgiks peab olema inimese tööle rakendumine ja seal
püsimine. Lähtuvalt sihtgrupi vajadustest peavad planeeritud ja läbiviidavad tegevused moodustama
ühe terviku, kus iga eelnev etapp on sisendiks järgmisele, mille käigus kasvab inimese teadlikkus,
julgus, osalemistahe, eneseanalüüsi oskus ning lõppeks oskus teha õigeid valikuid.

Kuidas taotleda ning kust leida lisainformatsiooni?
Lisainfo on leitav SA Innove koduleheküljelt: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor
Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad infopäevad 30. augustil Tallinnas ja 31. augustil Tartus.

Innove spetsialistid on taotlejate küsimustele vastamiseks kättesaadavad ka telefoni ja e-posti teel:
Mari Annus (sisekommunikatsioonijuht) – 735 0534, mari.annus@innove.ee
Kaili Taalmann (tööelu keskuse infospetsialist) – 735 0772, kaili.taalmann@innove.ee
Ülle Luide (tööelu keskuse juhataja) – 735 0760, ylle.luide@innove.ee
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