Nõustajate järelkasvu programmi toetamine
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Sekkumisliik1

Teadmiste vahetamine ja teave (art 72)

Territoriaalne kohaldumisala2

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
valdkonna
arendamiseks
ja
konsulentide koolitusvajaduste analüüsimiseks, samuti
konsulentide arenguvõimaluste ja motivatsioonipaketi
pakkumiseks, koostöö edendamiseks teadus- ja
arendusasutuste, erialavõrgustike jt AKIS osapooltega
Eestis
ja
välismaal,
ning
nõuandeteenuste
propageerimiseks teenuse kasutajate seas.
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Täpsemad nõuded taotlejale pädevuse ja kogemuse osas
sätestatakse rakendusmääruses või hankedokumentides

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Nagu põllumajanduse ja toidutööstuse valdkonnas üldiselt, on ka sektori nõustajate puhul
probleemiks järelkasvu nappus. Paljud tegevkonsulendid on siirdumas pensionile, noorte huvi
ja motivatsioon põllumajandusnõustaja karjääri vastu on kesine.
Et ettevõtjaid nõustaksid ka tulevikus kõrge kvalifikatsiooniga eksperdid, käivitatakse
nõustajate järelkasvuprogramm, mis on suunatud alustavatele nõustajatele või uues valdkonnas
alustatavatele nõustajatele. Luuakse võimalused nõustaja juures töövarjuks olemiseks,
aktiivsest konsulenditegevusest loobunud nõustajate kaasamises alustava nõustaja mentori või
juhendajana, pööratakse enam tähelepanu tudengite ja kutseõppeasutuste õpilaste kaasamisele
järelkasvuprogrammi tegevustesse.
Värbamise alategevuse raames on oluline üldisem teavitustöö konsulendi kui karjäärivaliku
kohta, eriti kutse- ja kõrgharidusasutustes.
Programmi koordineerimine osa teadmussiirde ja nõuandesüsteemi tugistruktuurist (vt
sekkumisleht Teadmussiirde- ja nõustamissüsteemi toetus), mille täpsemad tingimused
sätestatakse rakendusmääruses ja hankedokumentides.

Toetuskõlblikkuse tingimused6
Nõustajate teadmiste ning järelkasvu arendamiseks toetatakse asjakohase järelkasvuprogrammi
väljatöötamist ja läbiviimist, mis koosneb kahest komponendist – värbamine ja
koolitusprogramm. Sihtgruppi kuuluvad isikud, kes on või kellel on potentsiaali saada kõrge
kvalifikatsiooniga nõustamisteenust pakkuvateks nõustajateks.
Koolituskursus
koosneb
sissejuhatavast
baaskoolitusest
(nt
nõustajate
roll,
nõustamismetoodika) ja/või valdkonna põhistest koolitustest, sh on suur roll praktilisel õppel.
Näiteks on vajalikud koolitused järgmistes valdkondades: toidutöötlemine, toitlustamine,
mahepõllumajanduslik tootmine ja töötlemine, aiandus, innovatsiooni toetamine, nõuetele
vastavus, taimekasvatus, loomakasvatus, keskkonnasäästlik majandamine, digitehnoloogiad ja
täppispõllumajandus, finantsmajandus, riskijuhtimine, metsandus, elurikkuse kaitse ja
ökosüsteemide teenused jm. Valdkondade loetelu ei ole lõplik, kuna teemad ja nende ulatus
täpsustub programmi ettevalmistamise käigus lähtudes sektori vajadustest. Moodulõppe puhul
saab
rakendada
nn
VÕTA
võimalusi
ehk
koolitatava
varasemate
töökogemuste/koolituste/teadmiste arvestamist teatud mooduli läbimise asemel.
Koolituspädevused, mis puuduvad Eestis, võib sisse osta, sealhulgas või korraldada osa
koolitust/praktikat välismaal.
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Toetust ei anta selliste kursuste läbiviimiseks, mis moodustavad õppe osa kesk- või
kõrghariduse tavaprogrammidest või –süsteemidest.
Koolituskursuse moodulid täpsustuvad järelkasvuprogrammi pakkuja valikumenetluse käigus.
Programmi korraldaja valitakse pakkumismenetlusega vastavalt riigihanke seadusele.
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
Abikõlblikud on koolitusprogrammi väljatöötamise ja läbiviimise kulud (programmis osalejate
reisi- ja majutuskulud, koolitusmaterjalide kulud, koolituse läbiviimise kohaga seotud kulud,
päevarahad, töötasu, praktikajuhendaja kulud, konsultandikulud tõhusa mentorisüsteemi
käivitamiseks, programmis osalejatele isikuomaduste testimise kulud (Tripod testid) jm.
Toetuskõlblike kuludena võib ette näha tegevustoetuse alustavale nõustajale,
konsulendipraktika toetuse (palk praktikajuhendajale ja praktikandile), mentori töötasu, ning
kutseeksami kulude katmine.
Võimalusel rakendatakse lihtsustatud kulumeetodeid.
Toetus on kuni 100 % abikõlblikest kuludest, arvestades riigiabi reegleid ja hanke tulemusi.
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