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Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Horisontaalne eesmärk – sektori ajakohastamine
kui vajalik, sektoripõhised põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste
eesmärgid3
edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku
abil ning nende kasutuselevõtu ergutamine.
Lisaks panustab sekkumine horisontaalselt kõikidesse
erieesmärkidesse.
Tulemusindikaator(-id)

R.1. Tulemuslikkuse suurendamine teadmiste ja
innovatsiooni kaudu: isikute arv, kes saavad kasu
nõustamiseks, koolituseks, teadmiste vahetamiseks või
EIP
tegevusgruppides
vm
koostöörühmades/tegevustes osalemiseks antud toetusest
?R.2. Nõuande- ja teadmiste vahetussüsteemide
sidumine: nõustajate arv, kes saavad toetust
põllumajanduslike teadmiste ja innovatsioonisüsteemi
(AKIS) integreerumiseks

Toetuskõlblikud taotlejad4

Teadmussiirde- ja nõustamissüsteemi tugiteenuse
pakkuja valitakse hankemenetluse vm läbipaistva
valikumenetluse teel.
Tugisüsteemi teenuse pakkujaks on asjakohastest
institutsioonidest moodustatud konsortsium, kellel on
ekspertteadmised teadmussiirde- ja nõuandevaldkonna
arendamiseks, koostöö edendamiseks nõuandeteenuse
osutamist koordineeriva keskuse, teadus- ja
arendusasutuste, erialavõrgustike jt AKIS osapooltega
nii Eestis kui välismaal; konsulentide koolitusvajaduste
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analüüsimiseks, konsulentide arenguvõimaluste ja
motivatsioonipaketi pakkumiseks ning nõuande- ja
teadmussiirdeteenuste propageerimiseks teenuse
kasutajate seas.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Kvaliteetne ja kättesaadav teadmussiire ja nõuandeteenus on oluline põllumajanduse ja
toidusektori jätkusuutlikuks arenguks ja aitab tõsta sektori ettevõtete konkurentsivõimet.
Nõustamissüsteem peab võimaldama ajakohase teabe kättesaadavust innovatsiooni ja
uusima teadusinfo kohta ning nõustamise riigile olulistes valdkondades võrdsetel alustel ja
sama kvaliteediga üle kogu Eesti. Teadmussiirde- ja nõustamissüsteem peab tagama toimiva
infovoo nii tootjatelt teadlastele kui tagasiside teadlastelt tootjateni.
Nõustamissüsteemi eesmärk on tagada pädevate nõustajate olemasolu ning erapooletu ning
kvaliteetse nõuandeteenuse kättesaadavus kõikides piirkondades vähemalt ÜPP
strateegiakava määruse artiklis 13 sätestatud ning muudes määratletud Eesti riigi jaoks
olulistes valdkondades (vt nõuandeteenuste sekkumiseht). Selle eesmärgi saavutamist aitab
tagada teadmussiirde- ja nõustamissüsteemi tugistruktuur, mille moodustab koordineeriv nn
AKIS arenduskeskus, mis analüüsib teadmussiirde- ja nõuandeteenuste vajadust Eestis
tervikuna ja piirkonniti, tagab nende kvaliteedi ja kättesaadavuse sektorile ning tugiteenuste
kättesaadavuse nõustajatele, haldab ajakohast nõustajate andmebaasi, omab ülevaadet
nõustajate koolitusvajadustest ja koordineerib sellest lähtuvalt nõustajate koolitamist,
koordineerib nõustajate järelkasvuprogrammi elluviimist, teeb koostööd teadus- ja
arendusasutustega, edendab koostööd ja võrgustumist nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste
parteritega, jne.
Tugiteenuseid pakkuv koordineeriv keskus valitakse hanke vm läbipaistva valikuprotseduuri
tulemusel. Piirkondlike vajaduste tagamiseks võib luua piirkondlikke tugiüksusi.
Nõuandesüsteemi toimimiseks on vajalik tagada nõustajate järelkasv (vt sekkumine
nõustajate järelkasvu toetamiseks) ning nõuandeteenuse kvaliteet, pakkudes nõustajatele
piisavalt koolitusvõimalusi (vt nõustajate koolituse sekkumisleht), mis tuleneb uute
nõuandeteenuste vajadusest (nõuanne töötlejatele, nõuande funktsioon innovatsiooni
tugiteenusena jne), samuti eesmärgist tugevdada nõuannet kui AKIS-süsteemi sidusust loovat
komponenti. Teadmusiirdega seotud ühistegevused aitavad kokku viia erinevaid AKIS
osapooli.
Sekkumisega toetatakse järgmisi
nõustamissüsteemi tugitegevusi:
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Nõustamissüsteemi arendamine (tagasiside korjamine ja edastamine), sh
digilahenduste kasutuselevõtt (veebipõhine konsultatsioon; IT-vahendite, GPS jne
võimaluste kasutamine jne);
Teadmussiirde- ja nõuandeteenuste koordineerimine, sh tarkuseosakute
vahendamine;
Teenuste jätkusuutlikkust tagavate koolitus- ja arendustegevuste koordineerimine;
Muud tugiteenused nõustajatele (nõustajate koolitusvajaduse kaardistamine,
nõustajate arendus- ja koolitustegevuste korralduskulud, värbamiskulud = järelkasvu
programm ja nõustajate koolitustoetuse tegevused, nn back-office teenused nt
informatsiooni kogumine);
Nõustajate kokkusaamised kord-kaks korda aastas, omavaheline infovahetus;
Esmakordsele teenusekasutajale üldkonsultatsioon (2 h)
Koostöö edendamine AKIS-süsteem, sh kitsamalt nõuandesüsteemi osapoolte vahel,
nõuandeteenuse pakkujate ja teadus- ja arendusasutuste vahel, sh ka rahvusvahelisel
tasandil, rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja –tegevustes osalemine, nõustajate
innovatsioonikoostöös osalemise kulud jne;
Innovatsiooninõustajate tegevuse koordineerimine;
Üldise teadlikkuse tõstmine teadmussiirde- ja nõuandesüsteemi pakutavast,
kommunikatsiooni- ja populariseerimistegevused.

Keskuse teenuste sihtrühmaks nõuande valdkonnas on kõik vastavate pädevustega
sõltumatud nõuandeteenust pakkuvad osapooled, olenemata sellest, kas nad pakuvad
toetatavat nõuandeteenust või mitte (võimalus saada osa nõustajate koolitustest jne).
Kaasata võib aktiivsest nõuandetegevusest taandunud nõustajaid näiteks alustavate
nõustajate mentorina vms. Tugiteenuste eesmärgiks on tagada tugi nõustajatele nende töös
ning lõppkasusaajale (põllumajandustootjad ja töötlejad) kvaliteetse nõuandeteenuse
kättesaadavus.
Keskuse tegevuse üldisem eesmärk on tugevdada nõustajate rolli nn AKIS tervisksüsteemis.

Toetuskõlblikkuse tingimused6
Koordineeriv AKIS arenduskeskus valitakse hankemenetluse vm läbipaistva valiku tulemusel.
Keskusel peab olema ekspertteadmised valdkonna arendamiseks ja konsulentide
koolitusvajaduste analüüsimiseks, samuti konsulentide arenguvõimaluste tagamiseks ja
motivatsioonipaketi pakkumiseks jne ning nõuande paremaks integreerimiseks AKIS
tervisksüsteemi.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset7
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