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MEIE ÜHINE EESMÄRK
 Õppe kaasajastamise toetamine
 Õppe praktilisemaks muutmine

 Koolidevahelise koostöö soodustamine

 Tingimused välja töötatud koostöös koolide pidajate, õpetajate, ekspertidega
 Fookus ei ole DIGI, aga digioskuste kujundamine peab kaasuma
 Terviklik kontseptsioon

Esimesed….

Noppeid esimesest taotlusvoorust


Loodusainete uurimislaborid, multimeedialaborid, taastuvenergia demopark, loodusvaatluste pank,
kunstiõpetuse kaasajastamine, kaasaegne ujumisõpetus… - Terviklikkus! Mõistlikkus! Minu projekt!



Erinevad koostöövormid



Erinevad ühiskasutuskorraldused – igale partnerile „midagi“, ei ole piisav!



Mööblit rohkem kui oskasime oodata (põhjendatus ja mõistlik osakaal), välislähetused ei ole
asjakohased



Õppematerjalide väljatöötamise kompetentsile tähelepanu vähene



Projektijuhtimine ja ühiskasutuse korraldusega kaasuvad tegevused ehk pisut alahinnatud



Jätkusuutlikkus ei võrdu „seadmete maha kandmine“



Indikaatoritesse suhtuti pigem pinnapealselt



Kutseõppeasutusi vähem kui loodetud, vene õppekeelega koole samuti. Läänemaa ja saared!



Koostööplaan ulatuslikum kui nõutud!

Projekti fookus ja
selgus!

Mida hinnatakse…
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Tegevuste eesmärk
•

•
•
•
•

Suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele,
sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset
arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse
rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse
(edaspidi Klass+) abil.
Projekt peab panustama näitajasse „valdkondade arv, milles on välja töötatud
uuenduslik õppevara“
Projektide tegevuste sihtgrupp on õpilased, õpetajad ja haridusasutused.
Ühiskasutus – õppevara ühine kasutamine mitme haridusasutuse poolt juhul,
kui õppevara soetamine igale haridusasutusele ei ole võimalik või mõistlik
tulenevalt õppevara kasutussagedusest või maksumusest;
Kui üldhariduse ja kutsehariduse õppekavadest tulenevad vajadused ja
eesmärgid on projekti toel täidetud, võib õppevara kasutada ka huvitegevuse ja
huvihariduse läbiviimisel sihtgrupile eeldusel, et see ei halvenda õppevara
seisukorda ning panustab täiendavalt õppekavades seatud eesmärkide
saavutamisse.
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Õppevara määratlus
Uuenduslik ja kaasaegne õppevara (õppevara) –
digitehnoloogia abil või sellega koos toimivad seadmed,
õppevahendid, õppematerjalid (nt tarkvara sisaldavad või
tarkvaraliste lahendustega koos toimivad seadmed), mis
toetavad riiklikus ja koolide õppekavas seatud õpiteemade
õppimist ja õpiväljundite (tulemuste) saavutamist;
• Klass+ – uuendusliku ja kaasaegse õppevara kasutamine
mitme kooli koostöös.
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Toetatavad tegevused
1) ühiskasutuses uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine
õppekavaliste tegevuste eluviimiseks mitme haridusasutuse
koostöös (kohustuslik tegevus);
2) soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õppematerjali
arendamine eesmärgipärase kasutamise toetamiseks, sh digitaalse
õppematerjali kättesaadavaks tegemine õppevaraportaali e-Koolikott
kaudu;
3) soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õpetajate
täiendusõppe läbiviimine seadmete ja õppematerjalide
heaperemeheliku ja eesmärgipärase kasutamise tagamiseks;
4) soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku ühiskasutuse
korraldamisega seotud tegevused.
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Mõisted määruses 1
•

digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat
toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel,
kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja
säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja
usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide,
piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja
teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik
digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu
moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus;

Mõisted määruses 2
•
•
•

•

haridusasutus – üld- või kutsehariduse tasemeõpet pakkuv
haridusasutus (põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus);
koostööpartner – haridusasutus, mis osaleb projektis toetatava
tegevuse rakendamisel, kuid mille kulusid antud projektist ei
hüvitata;
valdkond – üldhariduse või kutsehariduse valdkonnad
(üldhariduses on 8 ainevaldkonda (keel ja kirjandus, võõrkeeled,
matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline
kasvatus, tehnoloogia) ja kutsehariduse on 8 õppevaldkonda
(humanitaaria ja kunst, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ärindus ja õigus, loodusteadused, põllumajandus,
tehnika, tervis ja heaolu, teenindus).
Klass+ – uuendusliku ja kaasaegse õppevara kasutamine mitme
kooli koostöös.

Mõisted määruses 3
•
•

•
•

ühiskasutus – õppevara ühine kasutamine mitme haridusasutuse poolt
juhul, kui õppevara soetamine igale haridusasutusele ei ole võimalik
või mõistlik tulenevalt õppevara kasutussagedusest või maksumusest;
uuenduslik ja kaasaegne õppevara (õppevara) – digitehnoloogia abil
või sellega koos toimivad seadmed, õppevahendid, õppematerjalid (nt
tarkvara sisaldavad või tarkvaraliste lahendustega koos toimivad
seadmed), mis toetavad riiklikus ja koolide õppekavas seatud
õpiteemade õppimist ja õpiväljundite (tulemuste) saavutamist;
õpetaja – haridusasutuses osalise või täiskoormusega õpetaja
ametikohal töötav isik;
täiendusõpe – õpetajate professionaalset arengut toetavad
lahendused, mis on suunatud õpetajate õppevara kasutamiseks
vajalike teadmiste ja oskuste süvendamisele ning loovad uusi
võimalusi nende poolt omandatud kutsemeisterlikkuse efektiivsemaks
kasutamiseks.

I taotlusvoor (28.06-02.10.2017)
•

•
•
•
•
•

Taotlusi said esitada haridusasutuse pidajad,
haridusasutused pidaja nõusolekul või MTÜd ;
Taotlusvooru eelarve 2 000 000 eurot;
Tähtaegselt laekus 50 projektitaotlust, üks peale
lõpptähtaega, kokku taotletav toetus 7 180 000 eurot;
Hindamisele kuulus 44 taotlust summas 6 258 186 eurot;
Rahastati 12 projekti mahus 1,98 milj eurot;
Kirjeldused kättesaadavad Innove kodulehel
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Vajalikud õigusaktid
•
•

•

•

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 10.05.2017 määrus nr 15 „Kaasaegse ja
uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ (TAT)

Projekti abikõlblikkus
•

•
•
•
•
•

Abikõlblikkuse perioodi võib valida vahemikus alates
01.07.2017 a kuni 31.12.2023 a;
Perioodi pikkus peab olema vahemikus 36 kuni 60 kuud (3-5
aastat);
Toetuse summa 50 000 kuni 200 000 eurot;
Toetuse määr kuni 100%, omafinantseering ei ole kohustuslik
Taotlusvooru toetuse eelarve 5 000 000 eurot;
Üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust sh osaleda
partnerina.

Nõuded taotlejale
•

Taotlejaks võib olla
– haridusasutuse pidaja;
– haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutus;
– haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides
tegutsev mittetulundusühing ning sihtasutus.

•

•

Kui taotleja on haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse
huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, peab olema
selline korraldus põhjendatud ning organisatsioon peab olema
tegutsenud vähemalt ühe aasta enne taotluse esitamise tähtaega.
Taotleja peab kaasama partneri või koostööpartnerina teisi
haridusasutusi.

Nõuded taotlusele
•

•

•

Projektis peab olema partnerina või koostööpartnerina
kaasatud vähemalt kaks haridusasutust;
TAT määruse § 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 (juhul kui projektis
ette nähtud) alusel tehtud kulud peavad moodustama projekti
abikõlblikest kuludest vähemalt 50%;
Taotluses tuleb selgelt välja tuua, mil viisil toetab projekt
Klass+ õppekavade rakendamist, Klass+ kasutamiskorraldus
koolide vahel, tegevusest kasu saavate õpilaste arv, Klass+
plaanitud kasutamisaktiivsus ja -sagedus formaalhariduse ja
huvihariduse või huvitegevuse pakkumisel sihtgrupile.

Taotlusvooru ajakava
•

•
•
•
•
•

Esitamine on avatud alates 23.03.2018 ning tähtaeg on
04.06.2018 kl 17.00;
Menetlemise tähtaeg kuni 60 tööpäeva;
Esimeste nädalate jooksul toimub taotluse nõuetele
vastavuse kontroll;
Vajadusel anname teada puudustest taotluses, tähtaeg
täienduste ja täpsustuste esitamiseks kuni 10 tööpäeva –
oluline kontaktisiku roll!;
Järgneb hindamine hindamiskomisjonis, mis moodustatakse
HTM ettepanekul;
Iga projekti hindab vähemalt 3 hindamiskomisjoni liiget.

Hindamine – kriteeriumid (kokku max 100
p)
1) projekti mõju ja tegevuse põhjendatus (sh tegevuse põhjen-datus
õppekavades seatud eesmärkide saavutamisel või täiendavate
õppimisvõimaluste loomisel, formaal- ja mitteformaalhariduse
lõimimine) – 40% maksimaalsest koondhindest;
2) projekti tõhusus ehk Klass+ kasutusaktiivsus, korraldamise viisi
põhjendatus, kuluefektiivsus – 40% maksimaalsest koondhindest;
3) taotleja suutlikkus projekti ellu viia, sh projekti lõppemisel selle
jätkusuutlikkuse plaan – 15% maksimaalsest koondhindest mõju
koolide omavahelise koostöö parendamisele;
4) projekti mõju läbivatele teemadele (võrdsete võimaluste tagamine,
infoühiskond, regionaalareng, riigivalitsemine) – 5% maksimaalsest
koondhindest.

Taotluse rahuldamise otsuse tegemine
•

Rahuldamisele kuuluvad taotlused, mis on:
– Saanud koondhindeks vähemalt 70% maksimumist;
– jäänud taotlusvooru eelarve piiresse.

•

RÜ võib teha ettepaneku taotluse osaliseks või
kõrvaltingimusega rahuldamiseks, taotlejale saadetakse
kinnituskiri.

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.
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Kuidas teavitada?
•

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

•

Kaksiklogo on lahutamatu tervik ja logo komponente eraldi
ei kasutata.

Maksetaotluse esitamine ja kontroll RÜs
•

•
•

•

Maksete esitamise kord sätestatakse taotluse rahuldamise
otsuses.
Esimene maksetaotlus (MT) kontrollitakse täies mahus koos
kõigi kuludokumentidega.
Esimese MT puhul kontrollitakse ka kulude eristamise
(vajadusel), käibemaksu abikõlblikkuse (vajadusel),
dokumentatsiooni säilitamise nõuete täitmist.
Edasi annab koordinaator teada, kas järgmise maksetaotluse
võib esitada ilma kuludokumentideta ning kontroll toimub
valimi alusel.

Dokumentide säilitamine
•

•
•

Perioodi 2014-2020 dokumente säilitatakse neli aastat alates
selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on
kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus
välja makstud.
RÜ teavitab toetuse saajat dokumentide ja muude tõendite
säilitamise tähtaja algusest ja lõpust.
Lisaks toetuse saajale peavad dokumentide säilitamise
kohustust täitma ka partner(id)!

Tegevuste ja
eelarve
planeerimine
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Projektitaotluse koostamine
•
•

•
•

Lähtuda määruses nimetatud tegevustest;
Toetuse summa puhul 50 000-100 000 eurot otsustada,
mitmes osas soovitakse projekti tegevusi ja tulemusi
planeerida ehk mitu kindlasummalist makset soovitakse –
sellest lähtuvalt määratleda väljundid ja väljundnäitajad,
kasutades etteantud väljundeid;
Planeerida tegevused – sh kindlasti planeerida aeg ja
vahendid hangete läbiviimiseks;
Tegevuskava alusel moodustub eelarvejaotus, kus tuleb
planeerida, milliseid kulusid projekti tegevuste läbiviimiseks
vajalik teha on.

Abikõlblik kulu I
Kulu on abikõlblik, kui see on:
• Põhjendatud;
• Tekkinud abikõlblikkuse perioodil;
• Makstud (kui on tegelike kulude alusel hüvitatav);
• Kooskõlas EL ja Eesti õigusega.
Abikõlblikke kulusid hüvitatakse kuludokumendi,
kindlasummalise makse või kaudse kulu ühtse määrana.

Abikõlblik kulu II
•

•

•

Kulu on põhjendatud, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus
eesmärkide ning tulemuste saavutamiseks ja see tekib
projektis ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud
toetatavate tegevuste käigus;
Kulu on tekkinud abikõlblikkuse perioodil, kui kulu aluseks
olev töö tehakse, kaup saadakse kätte, teenus osutatakse
või toetatavad tegevused tehakse abikõlblikkuse perioodil;
Kulu on makstud, kui see on tasutud abikõlblikkuse perioodil
või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse
perioodi.

Abikõlblikud kulud – toetuse summa > 100 000 €
1) põhjendatud juhtudel projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate
personalikulud vastavalt ühendmääruse §-s 3 sätestatud tingimustele.
Personalikulud peavad olema tegelike kulude alusel hüvitamise puhul
põhjendatud vajalikkuse osas ja samuti kirjeldatud nende vajadus.
Olemasolevaid personalikulusid ei tohi asendada projekti rahastusega;
2) projekti kaudsed kulud 15% otsestest personalikuludest vastavalt
ühendmääruse § 9 lõigetele 1 ja 3–6;
3) õppevara (sh riistvara, tarkvara, muud õppevahendid,
õppematerjalid) soetamise kulud;
4) õppevara kasutamiseks vajalike õppematerjalide väljatöötamise
kulud;

Abikõlblikud kulud – toetuse summa > 100 000 €
(jätk)
5) õpetajate täiendusõppe kulud projektiga soetatud ja
arendatud õppevara kasutamiseks (sh metoodiline õpe);
6) Klass+ ühikasutamiseks mitme haridusasutuse poolt
vajaminevad kulud, sh põhjendatud juhtudel ka kulumaterjalid ja
vajaliku õpikeskkonna eesmärgipäraseks kasutamiseks
kohandamise kulud ning kindlustuskulud;
7) projekti abikõlblike kuludega kaasnev erisoodustusena
käsitletav kulu ja erisoodustuselt tasutav maks;
8) muud projekti elluviimiseks otseselt vajalikud kulud (sh nt
seadmete kindlustuskulu).

Abikõlblikud kulud – toetuse summa < 100 000 €
•

•

Kindlasummaline makse on kulude hüvitamine otsuses määratud
kindlas summas toetuse ühekordse maksena ning selle
väljamaksmise eelduseks on tegevuse eesmärkide ja
tulemuste täielik saavutamine.
Projektis on võimalik planeerida üks või mitu kindlasummalist
makset vastavalt tegevuse eesmärkidele ning toetuse taotleja
soovidele:
– Ühe väljundi/kindlasummalise makse suurus peab olema
minimaalselt 10 000 eurot;
– Ühe projekti raames saab olla maksimaalselt 6 kindlasummalist
makset

•
•

Toetuse saaja kuludokumente ei esita.
Maksetaotlusi tuleb esitada vastavalt taotluse rahuldamise otsuses
toodud tähtaegadele.

Kulude planeerimine – toetuse summa < 100 000 €
•

•

•
•

Taotleja koostab eelarve, mis võib sisaldada nt
personalikulud, kaudsed kulud, õppevara, täiendusõppe jm
läbiviimisega seotud kulusid.
Kui kuluartikli summa ületab 5000 eurot (käibemaksuta),
tuleb taotluse juurde lisada ka dokumendid, mis tõendavad,
et kulu on eelarvestatud säästlikult, otstarbekalt ning parima
hinna ja kvaliteedi suhtega.
Eelarve tuleb kirjeldada üksikasjalikult.
Eelarvet hinnatakse ning toetuse määramisel kuludokumente
ei esitata.

Mitteabikõlblikud kulud
•

ÜM § 4:
– Palgale lisaks makstav toetus või lisahüve, mis ei ole käsitatav
palgana seaduse tähenduses;
– Käibemaks, kui see on käibemaksuseaduse alusel tagasi
saadav;
– Kulu, mis on toetuse saajale varem hüvitatud teisest meetmest
või riigieelarve või muudest välisabi vahenditest;
– Üldkulud, välja arvatud ühtse määrana hüvitades.

•

TAT määruse § 7 lg 4 p 3:
– sõiduki soetamise kulu.

ABIKÕLBLIKUD KULUD

OTSESED KULUD
OTSESED
SISUTEGEVUSTE
KULUD

OTSESED
PERSONALIKULUD

 Töötasu
 Puhkusetasu
 Seadusest tulenevad ametist
vabastamise, töölepingu lõpetamise ja
muud hüvitised
 Seadusest tulenevad maksud ja maksed
eelnevas kolmes punktis toodud kuludelt
 Füüsilise isikuga võlaõigusseaduse
alusel sõlmitavast lepingust tulenev
töötasu

15% otsestest
personalikuludest

KAUDSED KULUD











Kontoritarvete ja –mööbli kulud
Sidekulud
Infotehnoloogia kulud
Kütte, vee, elektri ja ruumide
koristamisega seotud kulud
Ruumide rentimine
Valveteenus
Maamaks
Projekti pangakonto avamise ja
haldamise kulud ning
ülekandetasud
Raamatupidamise, sekretäri- ja
personalitöö, hankespetsialisti,
haldustöötaja, infotehnoloogi ja
muu abistava töö personalikulud

Kontaktid
Nimi

Ametikoht

Telefoni nr

Kriste Letta

Vanemkoordinaator

735 0781

Jaanika Vaher

Koordinaator

735 0780

Karol Rätsep

Koordinaator

735 0778

Kadri Kubber

Koordinaator

735 0792

Olga Pakkanen

Koordinaator

735 0797

Anne Volmer

Koordinaator

735 0791

Katrin Kruusimäe

Koordinaator

735 0793

Kerli Haav

Koordinaator

735 0782

Suur aitäh kuulamast!
Maarja Parve

maarja@innove.ee; Tel 735 0775

