Projekti "TEST simulaatorid" 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:

EE1111111111111111111

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, Sisestaja

7350781

kriste.letta@innove.ee

Jah

7350775

maarja.parve@innove.ee

Ei

7350782

kerli.haav@innove.ee

Ei

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Maarja Parve

juhataja

Kontaktisik

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kerli Haav

koordinaator

Kontaktisik

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

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:

2014-2020.1.03.18-0122

TEST simulaatorid

01.09.2018-28.02.2019

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse
õppevaraga - simulaatorid - 18.05.2018-18.06.2018

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

Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud!

Telefon

E-post

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:

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel:

ei kohaldu

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Projekti väljund:

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti ülevaade:

Kirjeldage lühidalt
ülevaade hetke olukorrast (tausta info projekti vajalikkuse kohta)
mis on probleem, mida projektis lahendama hakatakse? (probleem peab
olema seotud meetme eesmärgiga)

Sõnastage projekti eesmärk ning tooge välja, mis tulemused projekti elluviimisega
saavutatakse (ehk mis saab tehtud projekti üldeesmärgist lähtuvalt, mitte tegevuste
tulemusena).

Kirjeldage üldiselt, mida planeeritakse projektis teha ja kuidas projekti tegevuste tule
musena lahendatakse välja toodud probleem.
Juhul kui simulaatorite soetamisega tekib vajadus õppematerjalide väljatöötamiseks
ja teavitustegevusteks (üldhariduskoolidele ja avalikkusele tutvustatakse
kaasaegseid õppimisvõimalusi kutseõppeasutustes), siis kirjeldage kavandatavaid
tegevusi.
Tooge välja:
1. Milliseid simulaatoreid planeerite soetada?
2. Kutseõppijate arv aastas, kes kasutavad regulaarselt õppetegevuses
simulaatorit (iga simulaatori kohta eraldi)
3. Tasemeõppe õppekava põhiõpingute moodulite arv, mille õppes simulaatorit
kasutatakse (iga simulaatori kohta eraldi)

4. Hinnanguline simulaatori kasutamise tundide arv kuus (iga simulaatori kohta
eraldi)
SIMULAATOR - terviklik õppe-eesmärgiline tarkvaralahendus, spetsiaalne seade või
riist- ja tarkvara komplekt, mille abil saab õpilane õppida, treenida ja katsetada
reaalelulisi situatsioone simuleeritud töökeskkonnas.
Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Kirjeldage lühidalt (maks 500 tähemärki), löövalt ja lihtsalt projekti vajalikkust,
eesmärke ja tegevusi. Kokkuvõte avaldatakse www.struktuurifondid.ee lehel.
Kirjeldus peab olema piisav selgitamaks projektiga saavutatavat positiivset mõju.

Kirjeldage lühidalt:
1.
2.
3.
4.

Projekti eeltingimused:

Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate asukoht:

kuidas planeeritakse seadmete heakord tagada,
koolitada õpetajaid,
töötada välja seadmete kasutamiseks vajalikud õppematerjalid,
tagada seadmete eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalike kuluvahendite
kulude katmine jne

Käesolevas voorus eeltingimused puuduvad. Märkige „eeltingimused puuduvad“

Õpetajad, Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased, Üldhariduse ja
kutsehariduse tasemel õpet pakkuvad õppeasutused
piirkondlik

Kasusaajate maakond:

Harju maakond

Kasusaajate linn/vald:

Tallinn

Projekti kasusaajate täpsustus:

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.

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

arv

0,00

1,00

valdkondade
arv

0,00

1,00

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt
Tasemeõppe õppekava põhiõpingute moodulite arv, mille õppes simulaatorit kasutatakse
(iga simulaatori kohta eraldi)

Valdkonna ülesed näitajad
Valdkondade arv, milles on välja töötatud uuenduslik õppevara
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

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat
ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste kasutajasõbralikku osutamist)?

Ei

Võrdseid võimalusi edendava mõju kirjeldus:

Infoühiskonda edendava mõju kirjeldus:

Regionaalarengut edendava mõju kirjeldus:

1. Kui olete märkinud antud näitaja sihtväärtuse „jah“, siis kirjeldage, milles
mõju avaldub.
2. Kui olete märkinud antud näitaja sihtväärtuse „ei“, siis kirjutage lahtrisse "ei
kohaldu"

Kirjeldage, milles mõju avaldub ...

ei kohaldu

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

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Projekti tegevuse
tunnus

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

01.09.2018

28.02.2019

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt
1

Simulaatori soetamine, paigaldus, kasutajate koolitus.

Tegevuse täpsustus:
Kirjeldage:
1. tegevuse korraldust, sh hanke korraldamise kava,
2. kasutajate koolitamine
3. soetatud seadmetega õppetegevusega alustamine

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

Üldtingimused
Taotletud toetuse määr (%):

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Kõigil tegevustel sama

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

10 000,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

10 000,00

Taotletud toetuse määr (%):

Taotletav toetuse summa (EUR):

Omafinantseeringu summa (EUR):

100,00

10 000,00

0,00

Tegevuste eelarve
Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja
kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

ei kohaldu

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

10 000,00

100,00

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt
1

Simulaatori soetamine, paigaldus, kasutajate koolitus.

Eelarve rea täpsustus:
Kirjutage lahti iga projekti tegevuse juurde planeeritud kulud koos arvutuskäiguga. Tegevuse kulud kokku peavad võrduma
eelarve tabeli sama rea abikõlbliku summaga.
Abikõlblikud on AINULT simulaatori soetamiskulud (sh soetamisega kaasuv transpordi, paigaldamise, seadistamise ja
kasutajakoolituse kulu). Muid kulusid ei hüvitata.

Toetust antakse tegelike kulude alusel ning toetatav tegevus ehk kogu projekti tegevus peab olema tervikuna riigihankena sisse
ostetud.

Kokku (EUR):

10 000,00

100,00

0,00

0,00

Kokku (EUR):

0,00

0,00

VALDKOND KOKKU (EUR):

10 000,00

100,00

Horisontaalsed kulud
2

Projekti administreerimine

Eelarve rea täpsustus:
Administreerimise kulusid projektist ei hüvitata.

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

Kulu (summas üle 5000 € km-ta) otstarbekust,
parima hinna ja kvaliteedi suhet tõendavad
dokumendid:
Fail

Tüüp

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

roheline.jpg

Kulu
otstarbekust
tõendav
dokument

hinnapakkumine 3 - parim
pakkumine

23.05.2018

Kriste Letta

72.5 KB

Kulu
otstarbekust
tõendav
dokument

hinnapakkumine 2

23.05.2018

Kriste Letta

1.5 MB

Kulu
otstarbekust
tõendav
dokument

hinnapakkumine 1

18.05.2018

Kriste Letta

556.6 KB

Sisu:
Allkirjad:
metsalilled.jpg

Sisu:
Allkirjad:
lumikelluke.
jpg

Sisu:
Allkirjad:

10 000,00

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

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite
arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja
ühiskasutuse korraldamine (1.3.1)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)
Omafinantseeringu summa (EUR):

0,00

Taotletud toetuse summa (EUR):

10 000,00

KOKKU (EUR):

10 000,00

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

10 000,00

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

10 000,00

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.
Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.

Rakendusüksusele esitatava projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_20142020.1.03.18-0122_23052018_151222.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 simulaatori hankimisel järgin riigihangete seadust ja kutseõppeasutuse hankekorda
Kinnitan, et läbin hangete eelnõustamise rakendusüksuse juures vastavalt rakendusüksuse protseduuridele
Kinnitan, et viin ellu projektiga saavutatud õppe kaasajastamist kajastavaid teavitustegevusi Eesti avalikkusele ja
üldhariduskoolidele, sh kohustun tegema avalikult e-koolikotis kättesaadavaks simulaatori õppetegevuses kasutamist tutvustava
video
Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

