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Taotleja/sihtrühm / toetusmäär /eelarve
• Taotleja võib olla juriidiline isik, kelle seadusest, põhikirjast
või põhimäärusest tulenev tegevus on täiskasvanute koolitus
• Toetuse lõppkasusaajateks on põllumajandus-, toidu- ja
metsandussektoris hõivatud tööealised täiskasvanud
• Toetuse määr on kuni 100% ulatuses abikõlblikest kuludest,
kui riigiabi reeglid ei näe ette väiksemat toetuse protsenti
• 2014-2020 üleriigiliste ja maakondlike tegevuste
indikatiivne eelarve on 4 milj. eurot

Toetatavad tegevused (1)
• Koolitustegevuste korraldamine
• Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine
• Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine

Toetatavad tegevused (2)
Tegevus 1: Koolitustegevuste korraldamine
Toetatakse tööalast koolitust, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või
erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist,
samuti ümberõpet. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus
või tõend. Mitmepäevaste koolituste puhul peab vähemalt ¼ koolituse
kestvusest olema praktiline.
Abikõlblikud kulud:
• ühe- ja mitmepäevaste koolituste läbiviimisega seotud kulud
• koolitus- ja õppematerjalide ning käsiraamatute väljaandmisega
seotud kulud
• lektoritasud, osalejate osalemiskulud

Toetatavad tegevused (3)
Tegevus 2: Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine
Toetatakse esitlustegevusi, mis tutvustavad uut juba olemasolevat
tehnoloogiat, tegutsemis- või tootmisviisi ning toetatakse
teavitustegevusi, millega teavitatakse sihtgruppe nende
tööks vajalikel teemadel, selgelt mõõdetavat kutsealaste oskuste
arendamist ei toimu.
Abikõlblikud kulud:
• esitlustegevuse korraldamisega seotud kulud
• teavitustegevuse korraldamisega seotud kulud,
sh infopäevade ja konverentside ning infomaterjalide ja
elektrooniliste väljaannete korraldamisega, trükkimisega ja
välja töötamisega seotud kulud
• lektoritasud, osalejate osalemiskulud

Toetatavad tegevused (4)
Tegevus 3: Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine
Toetatakse põllumajanduse või metsamajandamisega tegelevate
ettevõtete külastusi ja õpiringe, mille eesmärgiks on õppida
teineteise praktilistest kogemustest.
Abikõlblikud kulud:
• ettevõtete külastuste korraldamisega seotud kulud
• õpiringide kokkusaamise korraldamisega seotud kulud
• lektoritasud
• osalejate osalemiskulud
• õpiringide puhul toetatakse professionaalse juhendaja teenust

Nõuded taotlejale (1)
• On juriidiline isik, kelle seadusest, põhikirjast või
põhimäärusest tulenev tegevus on täiskasvanute
koolitus
• Tegevuse läbiviimiseks valitud inimesed peavad
olema järjepidevalt koolitatud (asjakohasel teemal)
• On kogemus samatüübiliste ja -teemaliste tegevuste
korraldamisel

Nõuded taotlejale (2)
• Õpiringi juhendaja peab omama asjakohast
kutsekvalifikatsiooni või sellega võrreldavat pädevust
• Taotlejal ei ole maksuvõlga
• Ei või esitada taotlust teoreetilise või praktilise õppe
jaoks, mis moodustab osa kesk- või kõrghariduse
tavaprogrammidest või- süsteemides

Taotluste hindamine
• Ühtlane ja lihtsam hindamissüsteem
• Hindepunktid antakse ainult vahemikus 0-4
• Hinded korrutatakse läbi vastava osakaaluga
• Hindajate keskmine ei tohi olla alla 1 punkti
• Maksimum osakaaluga läbi korrutatud
hindepunktide summa on 4

Hindamiskriteerium (1)
1. Hindamiskriteeriumid
– osakaal 40%*
Taotluse sisuline
hindamine
Temaatika aktuaalsus.
Tegevuse vastavus
meetme (sh MAK)
eesmärkidega ning
sidusus olemasolevate
arengukavadega.
Tegevuse kattuvus ning
vastavus
prioriteetidele.

Hindepunktid 0 kuni 4

Taseme kirjeldus
Temaatika vajalikkus ei ole
selgelt ja konkreetselt
sõnastatud, teema ei ole
aktuaalne. Tegevus ei vasta üldse
meetme (sh MAK) eesmärgile.
Taotlusest ei selgu tegevuse
sidusus olemasolevate
arengukavadega. Tegevus kattub
MAK või teistest vahenditest
kaetud samasuguste tegevustega
ja teemadega. Esitatud
temaatika ei vasta
prioriteetidele.
Olematu= 0

Temaatika vajalikkus on selgelt ja
konkreetselt sõnastatud ning on
sektori jaoks aktuaalne. Tegevus
vastab täielikult meetme (sh MAK)
eesmärgile. Taotlusest selgub seos
olemasolevate arengukavadega.
Tegevus ei kattu MAK või teistest
vahenditest kaetud samasuguste
tegevustega. Esitatud teema
vastab prioriteetidele. Tegevused
sisaldavad maamajandusliku
teadus-arendustegevuse
tulemuste tutvustusi ja/või
levitavad rahvusvahelisi kogemusi.
Suurepärane = 4

*Maksimaalne punktisumma ühe taotluse hindamiskriteeriumi lõikes on 1,6 punkti

Hindamiskriteerium (2)
2. Hindamiskriteerium osakaal 30%*
Tegevuse läbiviija
hindamine
Lektori, juhendaja,
moderaatori või
väljaande koostamisega
seotud isiku varasem
kogemus

Hindepunktid 0 kuni 4

Lektor, juhendaja ei ole
taotletud teemadel
pädevad tegevusi
juhendama ja teadmisi
jagama ning puudub
varasem kogemus.
Puudub info tema
koolitustel osalemiste
kohta. Väljaande
koostamise kogemus
puudub.
Olematu=0

Lektori, juhendaja,
moderaatoril on
varasem kogemus ning
pädevus. Viimase 3
aasta jooksul on
järjepidevalt osalenud
vastava teema
koolitustel. Väljaande
koostajal on varasem
kogemus väljaande
koostamiseks.
Suurepärane=4

*Maksimaalne punktisumma ühe taotluse hindamiskriteeriumi lõikes on 1,2 punkti

Hindamiskriteerium (3)
3. Hindamiskriteerium –
osakaal 15%*

Taseme kirjeldus

Taotluse kvaliteedi
hindamine
Taotluse tehniline
kvaliteet

Taotluses esineb vigu ja
on esitatud
läbimõtlemata.
Taotlusvormi lahtrid on
osaliselt täidetud ning
nõutud lisadokumente ei
ole esitatud.

Taotlus on esitatud ilma
vigadeta ja taotlusvormi
väljad on korrektselt
täidetud ning nõutud
lisadokumendid on
esitatud.

Hindepunktid 0 kuni 4

Olematu=0

Suurepärane= 4

*Maksimaalne punktisumma ühe taotluse hindamiskriteeriumi lõikes on 0,6 punkti

Hindamiskriteerium (4)
4. Hindamiskriteerium –
osakaal 15%*
Taotleja hindamine
Taotleja või tegevuse
elluviija varasem
kogemus sarnase
tegevuse elluviimisel

Hindepunktid 0 kuni 4

Taseme kirjeldus
Taotleja lühikirjeldusest
ei selgu varasem
kogemus teadmussiirde
ja teavituse tegevuste
elluviimisel. Taotleja
omab kogemust muul
alal kui teadmussiire ja
teavitus.

Taotleja lühikirjeldusest
selgub, et on olemas
varasem kogemus
teadmussiirde ja
teavituse tegevuste
elluviimisel.

Olematu=0

Suurepärane =4

*Maksimaalne punktisumma ühe taotluse hindamiskriteeriumi lõikes on 0,6 punkti
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