Projekti "TEST ettevõtlus IV voor" 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:

Postiindeks:

Sihtasutus

+372 7350501

innove@innove.ee

Eesti

Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

11415

Pangakonto:
Konto omanik, millele rakendusüksus teostab
toetuse makseid, on ka makse saajaks:
Projekti kulude käibemaks:

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

Ei

Saab küsida riigilt tagasi

Jah

EMTAK põhitegevusala:

Kontaktisikud
Nimi

Ametikoht

Roll

Telefon

E-post

Isik soovib saada teavitusi e-postile

Katre
Laagriküll

vanemkoordinaa
tor

Kontaktisik

7350728

katre.
laagrikull@innove.ee

Ei

7350781

kriste.letta@innove.
ee

Jah

7350775

maarja.
parve@innove.ee

Ei

Isikukood:
48203180244
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kriste Letta

koordinaator

Kontaktisik,
Sisestaja

Isikukood:
47801030220
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Maarja Parve

juhataja

Kontaktisik

Isikukood:
48104150301
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Taotleja täpsustus:

avalik-õiguslik juriidiline isik

Taotluse täpsustus:

kohaliku tasandi projekt

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:

2014-2020.1.05.19-0491

TEST ettevõtlus IV voor

01.05.2020 - 30.04.2021

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

1.5.3 ATV4 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne
arendamine kõigil haridustasemetel - 20.12.2019-20.02.2020

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

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

70000272

Makse saaja

Telefon

E-post

Pangakonto:
EE11111111111111111

Näitan:

10

Kokku: 1

Koostööpartneri kinnituskiri:

Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas
projektis peab osalema vähemalt üks kool ja üks kooliväline osapool.
Partner on osapool, kes osaleb projektis toetava tegevuse rakendamisel ja kellel
tekivad selle käigus kulud.
Koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel
projekti raames kulusid ei teki.

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:

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
(2014-2020.1.5.3)
Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel:

ei kohaldu

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
(2014-2020.1.5.3)
Projekti väljund:

Kindlasummaline makse 1. "Ettevõtlusõppe mooduli kasutuselevõtt"
Kindlasummaline makse 2 . "XXX"
Kindlasummaline makse 3. "YYY"

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Projekti eesmärk ja tulemused:

Selgitus, kuidas projekti tegevused panustavad
ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisse
projektis osaleva(te)s kooli(de)s:

1. Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleeme, mille lahendamisele
on projekt suunatud.
2. Samuti põhjendage, miks kavandatav projekt nende lahendamiseks vajalik on.

1. Sõnastage projekti eesmärk ning tooge välja, mis tulemused projekti
tegevuste elluviimisega saavutatakse.
2. Selgitage näitajaid.

Kirjeldage, kuidas projekt panustab avatud taotlusvooru eesmärki:
1. tõhustades koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe
rakendamisel ja praktilisemaks muutmisel,
2. juurutades ettevõtliku õppe põhimõtteid ning
3. suurendades õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.
Projektil peab olema mõju vähemalt ühele osale eesmärgist.

Kirjeldus, millises kooliastmes ning millise
ajakavaga plaanite kooli(de)s ettevõtlusmoodulit

Iga projektis osaleva kooli kohta kirjeldage eraldi:
1. millises kooliastmes ja
2.

kasutusele võtta või olemasolevat
ettevõtlusmoodulit täiendada:

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Projekti eeltingimused:

Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate asukoht:

2. millise ajakavaga plaanite ettevõtlusmoodulit kasutusele võtta või
olemasolevat ettevõtlusmoodulit täiendada

Kokkuvõte avaldatakse www.struktuurifondid.ee lehel.

Kirjeldage, kuidas on planeeritud projekti tulemuste kasutamine tulevikus.

puuduvad

Õppurid, õpet läbiviivad spetsialistid

Piirkondlik

Kasusaajate maakond:

Harju maakond

Kasusaajate linn/vald:

Tallinn

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

Kirjeldage, milliseid tegevusi ja/või projekte ettevõtlusõppe valdkonnas on taotleja (ja
partner) varasemalt ellu viinud.
Kirjeldus on vajalik, et oleks võimalik kindlaks teha, kas taotlejal (ja partneritel) on
kvalifikatsioon, kogemus ja jätkusuutlikkus projekti edukaks rakendamiseks.

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.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
(1.5.3)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

Kindlasummaline makse 1. "Ettevõtlusõppe mooduli kasutuselevõtt"
Õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta kasutusele
ettevõtlusmoodul

õppeasutuste arv

0,00

1,00

õppekäik

0,00

2,00

tundide arv

0,00

5,00

õppeasutuste arv

0,00

1,00

Kindlasummaline makse 2 . "XXX"
2.1 xxx

Kindlasummaline makse 3. "YYY"
3.1 yyy

Valdkonna ülesed näitajad
Õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta kasutusele
ettevõtlusmoodul
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

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

Ei

Näitaja „Õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta kasutusele
ettevõtlusmoodul“ tõendamiseks esitatakse enne projekti kehtinud ja projekti lõpuks
kehtiv aine- või õppekava.
Näitajate saavutamise tõendamise alus:

Näitaja "2.1 xxx" - tõendamiseks esitatakse järgmised dokumendid: ...
Näitaja "3.1 yyy" - tõendamiseks esitatakse järgmised dokumendid: ...

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

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
(2014-2020.1.5.3)
Projekti tegevuse
tunnus

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

Kindlasummaline makse 1. "Ettevõtlusõppe mooduli kasutuselevõtt"
2

"Nimetus ..." peaks olema lühike ja konkreetne.

01.05.2020

30.04.2021

6

"Nimetus ..."

01.09.2020

30.04.2021

"Nimetus xxx"

01.01.2021

31.03.2021

"Nimetus yyy"

01.09.2020

30.04.2021

Tegevuse täpsustus:
1. Mida tehakse?
2. Kes teeb?
3. Millal teeb?

Kindlasummaline makse 2 . "XXX"
3

Kindlasummaline makse 3. "YYY"
4

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

Üldtingimused
Kulude tingimused:
Taotletud toetuse määr (%):

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Kõigil tegevustel sama

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

7 730,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

7 730,00

Taotletud toetuse määr (%):

Taotletav toetuse summa (EUR):

Omafinantseeringu summa (EUR):

90,00

6 957,00

773,00

Tegevuste eelarve
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (1.5.3)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

ei kohaldu

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

1 000,00

12,94

Kindlasummaline makse 1. "Ettevõtlusõppe mooduli kasutuselevõtt"
2

"Nimetus ..." peaks olema lühike ja konkreetne.

Eelarve rea täpsustus:
1. Kirjutage lahti iga projekti tegevuse juurde planeeritud kulud koos arvutuskäiguga. Arvutuskäik esitage selliselt, et oleks
võimalik hinnata projekti kuluefektiivsust ning selgitage kulude säästlikkust, otstarbekust ja mõistlikkust planeeritud
tegevuste elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks.
2. Info, kas kulud on planeeritud koostada koos või ilma käibemaksuta.
3. Juhul kui projekti on kaasatud partner(id) eristage eelarves toetuse saaja ja partneri kulud.
4. Tegevuse kulud kokku peavad võrduma eelarve tabeli sama rea abikõlbliku summaga.
5. Minimaalne ühele väljundile vastav eelarve summa on 1 000 eurot ja maksimaalne väljundite arv on 5.
6. Juhul kui toetuse saaja vajab ettevõtlusõppe praktilisemaks läbiviimiseks vajalike väikevahendite soetamist, siis ei tohi vä
ikevahendite kulu olla suurem kui 10% projekti eelarvest.

6

"Nimetus ..."

1 730,00

22,38

2 730,00

35,32

2 000,00

25,87

2 000,00

25,87

3 000,00

38,81

3 000,00

38,81

0,00

0,00

Eelarve rea täpsustus:
Näide, kuidas peaks eelarves kulud olema kirjeldatud:
Koolitajate koolituse "X" kulud kokku 1730:
Koolitaja tasu (ettevalmistus, läbiviimine, tagasiside) 25 tundi x 50 € = 1250 €
Ruumi rent 3 päeva x 100 €/päev = 300 €
Kohvipaus 20 in x 3 € x 3 päeva = 180 €

Kokku (EUR):

Kindlasummaline makse 2 . "XXX"
3

"Nimetus xxx"
Kokku (EUR):

Kindlasummaline makse 3. "YYY"
4

"Nimetus yyy"
Kokku (EUR):

Horisontaalsed kulud
5

Projekti administreerimine

Eelarve rea täpsustus:
Antud taotlusvoorus pole lubatud eelarve reale "Projekti administreerimine" kulusid planeerida. Planeerige need kulud mõnele
eelarve sisu tegevuse reale.

Kokku (EUR):

0,00

0,00

VALDKOND KOKKU (EUR):

7 730,00

100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

7 730,00

Kulu (summas alates 5000 € km-ta) otstarbekust,
parima hinna ja kvaliteedi suhet tõendavad
dokumendid:
Käibemaksu abikõlblikkuse tõendus:

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

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
(1.5.3)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)

Sihtasutus Innove

773,00
Omafinantseeringu summa (EUR):

773,00

Taotletud toetuse summa (EUR):

6 957,00

KOKKU (EUR):

7 730,00

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

7 730,00

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

7 730,00

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_20142020.1.05.19-0491_12022020_122225.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 olen teadlik määruses sätestatud kulude hüvitamisviisist, millega taotluses nimetatud kulud hüvitatakse tegevuste ja
tulemuste täielikul saavutamisel
Kinnitan, et taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse
kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt
Kinnitan, et taotluses sisaldub vastav teave, kui taotleja või partner on taotlenud või taotleb toetust sarnastele tegevustele käesolevast
või teisest meetmest, riigisisestest või muudest välisabi vahenditest
Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

