Projekti "TEST täiendusõpe IV" 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:

EE111111111111111111111111

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab
toetuse makseid, on ka makse saajaks:
Makse saaja pangas:

Jah

Sihtasutus Innove

Projekti kulude käibemaks:
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks
tuleb läbi viia riigihange:

Jääb kulu tegija kanda
Jah

Kontaktisikud
Nimi

Ametikoht

Roll

Telefon

E-post

Isik soovib saada teavitusi e-postile

Kerli Haav

koordinaator

Kontaktisik

7350782

kerli.haav@innove.
ee

Ei

7350728

katre.
laagrikull@innove.ee

Ei

7350781

kriste.letta@innove.
ee

Jah

7350775

maarja.
parve@innove.ee

Ei

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Katre
Laagriküll

vanemkoordinaa
tor

Kontaktisik

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kriste Letta

koordinaator

Sisestaja,
Kontaktisik

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

Maarja Parve

juhataja

Kontaktisik

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Projektijuhi CV:

Fail

Tüüp

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

338345.jpg

CV fail

projektijuhi CV

22.01.2019

Kriste Letta

776.9 KB

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:

2014-2020.1.02.19-0660

TEST täiendusõpe IV

01.05.2019 - 30.06.2020

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

1.2.1 ATV4 Õpetajate täiendusõpe - 24.01.2019-28.02.2019

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

Pangakonto:
EE111111111111111111111111

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Näitan:

10

Kokku: 1

Projekti partneri(te) roll ja partneri(te) valiku
põhjendus(ed):

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:

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)

Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel:

15%

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Projekti väljund:

1. täiendusõpe teemal „TERVIS“
2. täiendusõpe teemal „OHUTUS“

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleeme, mille lahendamisele
on projekt suunatud.
Olemasoleva olukorra kirjeldus peab lähtuma prioriteetse teema valikust ning sellest
peab välja tulema ka probleem, mida käesoleva projektiga lahendama hakatakse.
Põhjendage, miks kavandatav projekt nende lahendamiseks vajalik on.
Oluline on välja tuua, kuidas projekti tegevuste tulemusena lahendatakse eelpool
kirjeldatud probleem. Miks projekt on vajalik?
Kuidas projekt toetab õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside
arendamist

Projekti eesmärk ja tulemused:

Püstitatud eesmärk peaks tulenema eelmises lahtris kirjeldatud probleemist (võib
olla kaugem siht).
Projekti tulemus on konkreetne olukord, mida soovite projekti lõpuks saavutada.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Projekti eeltingimused:

Kirjeldage lühidalt (maks 500 tähemärki), löövalt ja lihtsalt projekti vajalikkust,
eesmärke ja tegevusi. Kokkuvõte avaldatakse www.struktuurifondid.ee lehel.

Kirjeldage, mis saab projekti käigus loodust projektijärgselt.

eeltingimused puuduvad

Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate asukoht:

Õpetajad

üle-eestiline

Projekti kasusaajate täpsustus:
Taotleja ja partneri(te) varasem kogemus
sarnaste tegevuste läbiviimisel:

Kaasnevad riskid ja nende maandamine:

Kirjeldusest peab välja tulema, et taotlejal (ja partneritel) on kvalifikatsioon, kogemus
ja jätkusuutlikkus projekti edukaks rakendamiseks.

Kirjeldage,
1. millised asjaolud võivad takistada projekti edukat elluviimist?
2. millised on planeeritavad tegevused nende riskide ilmnemisel võimaliku
kahju ärahoidmiseks?

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.

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

1. täiendusõpe teemal „TERVIS“
Koolitusel osalenud õpetajate arv

osaleja
osalemiskord

0,00

60,00

osaleja
osalemiskord

0,00

40,00

osaleja
osalemiskord

0,00

100,00

2. täiendusõpe teemal „OHUTUS“
Koolitusel osalenud õpetajate arv

Valdkonna ülesed näitajad
Koolitusel osalenud õpetajate arv
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-, väikeseja 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

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

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse?

Projekti tegevuse
tunnus

Ei

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

01.05.2019

31.12.2019

1. täiendusõpe teemal „TERVIS“
2

Tegevuse nimetus ... (lühike ja konkreetne)

Tegevuse täpsustus:
Tooge välja õppetöö korraldus: õppesessioonide arv ja pikkus, ettepanek mõju mõõtmise viisi kohta, mitu korda antud
täiendusõppe tegevust läbi viiakse jms.
Tegevuste ajakava
planeerige tegevustele kuluvat aega kuu täpsusega, see annab hiljem projekti rakendamisel paindlikkuse
vähemalt ühe tegevuse alguskuupäev peab olema sama, mis lehel "2. Üldandmed" projekti alguskuupäev
vähemalt ühe tegevuse lõppkuupäev peab olema sama, mis lehel "2. Üldandmed" projekti lõppkuupäev
Täiendusõpe prioriteetsel teemal „Tervis“ peab andma õpetajatele teadmised ja oskused:
kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada olukorrale sobivaid suhtlusviise ja
lahendada distsipliiniprobleeme;
kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist;
kuidas käsitleda nimetatud teemat valikainetes või läbiva teemana õppekavas.
Täiendusõpe prioriteetsel teemal „Ohutus“ (sh küberkaitse ning ohtude ja süütegude ennetamine õppijate seas) peab
andma õpetajatele teadmised ja oskused:

kuidas
aine või eriala õpetamise kaudu arendada õppijates teadlikkust oma turvalisuse tagamisel;
kuidas käsitleda nimetatud teemat valikainetes või läbiva teemana õppekavas.
Täiendusõpe peab toetama läbivalt:
1. info-ja kommunikatsioonitehnoloogia ja selle õppetöös kasutamise oskuse tõusu,
2. eneseanalüüsioskuse kasvu,
3. õpilaste üld(võtme)pädevuste kujundamise kasvu.
Täiendusõppesse registreerumine ja tagasiside kogumine osalejatelt peab toimuma keskse täiendusõppe keskkonna
kaudu https://koolitus.hitsa.ee/

2. täiendusõpe teemal „OHUTUS“
3

Tegevuse nimetus .... (lühike ja konkreetne)

01.01.2020

30.06.2020

Väljundipõhine õppekava:

Fail

Tüüp

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

lumikelluke.jpg

Õppekava

Koolituse "XXX" õppekava

22.01.2019

Kriste Letta

556.6 KB

metsalilled.jpg

Õppekava

Koolituse "YYY" õppekava

22.01.2019

Kriste Letta

1.5 MB

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

Üldtingimused
Kulude tingimused:

Taotletud toetuse määr (%):

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Kulud on hüvitatavad standardiseeritud ühikuhindade alusel

Kõigil tegevustel sama

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

13 879,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

13 879,00

Taotletud toetuse määr (%):

Taotletav toetuse summa (EUR):

Omafinantseeringu summa (EUR):

100,00

13 879,00

0,00

Tegevuste eelarve
Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

15,00

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

10 000,00

72,05

1. täiendusõpe teemal „TERVIS“
2

Tegevuse nimetus ... (lühike ja konkreetne)

Eelarve rea täpsustus:
EELARVE TÄITMINE
1. Kirjutage lahti iga projekti tegevuse juurde planeeritud kulud koos arvutuskäikudega.
2. Tooge välja, kas kulu tekib toetuse saajal või partneril.
3. Eelarve rea täpsustuses välja toodud kulude summa kokku peab võrduma sama rea abikõlbliku summa lahtrisse märgitud
summaga.
4. Ühikuhind - eelarve lehel tuleb üldtingimustes teha märge "Kulud on hüvitatavad standardiseeritud ühikuhindade alusel".
Seejärel ilmub lehe lõppu eraldi tabel "Projektis lubatud standardiseeritud ühikuhinnad", kus tuleb valida projektis
kasutatav(ad) ühikuhin(na)d. Ühikuhinna alusel hüvitatavad kulud tuleb eelarvesse eraldi arvestada ehk eelarve rea
täpsustuses välja tuua.
ABIKÕLBLIKUD KULUD
1. personalikulud (va koolituse korraldaja ja läbiviija tasu, mis on arvestatud ühikuhinna sees)
2. kaudsed kulud (ühtne määr) 15% otsestest personalikuludest (palk, puhkusetasu, hüvitised, maksud)
3. koolituste kulu taotlusvooru määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel
4. seminaride kulu taotlusvooru määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel
5. abikõlblike kulude puhul tekkiv erisoodustusena käsitletav kulu ja tasutav maks tulumaksuseaduse § 48 lõike 4
tähenduses
6. teavitamiskulud
7. lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning välislähetuse päevaraha
8. teenuste kulud, sh uuringute, analüüside, tõlketööde, trüki- ja kujundustööde, IT-lahenduste, konverentsiteenuse,
ekspertiisi kulud, v.a ühendmääruse § 9 lõike 5 punktis 3 toodud kulud
9. õppereiside ning õpiürituste kulud

Kokku (EUR):

10 000,00

72,05

2 844,00

20,49

2 844,00

20,49

900,00

6,49

135,00

0,97

Kokku (EUR):

1 035,00

7,46

VALDKOND KOKKU (EUR):

13 879,00

100,00

2. täiendusõpe teemal „OHUTUS“
3

Tegevuse nimetus .... (lühike ja konkreetne)

Eelarve rea täpsustus:
Näide, kuidas peaks eelarves kulud olema kirjeldatud:
Koolituse X kulud 15 in x 10 ak kontakttundi x 9,48 = 1422,00 € x 2 koolitus grupp = 2844,00 €
Koolituse Y kulud ...

Kokku (EUR):

Horisontaalsed kulud
6

Otsene personalikulu

Eelarve rea täpsustus:
HORISONTAALSED KULUD - sellel real näidatakse ainult projektijuhi personalikulu
Näiteks - projektijuhi töötasu palgafond 150 € (0,1 koormus) x 6 kuud = 900 € (palgafond)

7

Ühtse määra alusel kulud

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

13 879,00

Projektis lubatud standardiseeritud ühikuhinnad
Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Nimetus

Ühik

Ühiku
maksumus
(EUR)

Koolitus kuni 8 akadeemilist tundi

akadeemiline tund

8,43

Koolitus 8,1 kuni 16 akadeemilist tundi

akadeemiline tund

9,48

Koolitus 16,1 ja enam akadeemilist tundi

akadeemiline tund

7,17

Ühikute
arv

Abikõlblik
summa
(EUR)

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

Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)
Omafinantseeringu summa (EUR):

0,00

Taotletud toetuse summa (EUR):

13 879,00

KOKKU (EUR):

13 879,00

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

13 879,00

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

13 879,00

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_20142020.1.02.19-0660_08022019_130724.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 kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

