Nõustajate koolitustoetus

Fond

EAFRD

Sekkumisliik1

Teadmiste vahetamine ja teave (art 72)
(nõustamisteenused (art 13))

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 vastavalt
kõikidesse teistesse erieesmärkidesse.
Tulemusindikaator(-id)

vajadusele

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 nõuandesüsteemi tugistruktruurina
toimiv AKIS arenduskeskus kui nõustajate koolituste
korraldaja/koordineerija.
Toetuskõlblikuks kaastaotlejaks võib olla juriidiline isik,
kellel on vajaliku pädevusega personal täiendkoolituse
korraldamiseks
ning
kogemus
täiskasvanute
koolitamises või teadus- ja arendustegevuse
korraldamisel või tasemeõppe korraldamisel kõrg- või
kutsehariduse tasemel või avalike ülesannete täitmisel.
Täpsemad nõuded taotlejale pädevuse ja kogemuse osas
sätestatakse rakendusmääruses või hankedokumentides.
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Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Nõustajate järjepidev koolitamine on osa elukestvast õppest, mis tagab nõustamisteenuse
kvaliteedi ning soodustab sektori ajakohastamist teadmiste jagamise ja parimate
keskkonnasõbralike tootmistavade tutvustamise kaudu, samuti aitab kaasa innovatsioonile ja
digiüleminekule põllumajanduses ning maapiirkondades. Lisaks valdkonna teadmistele tuleb
arendada nõustajate tehnoloogilisi, metoodilisi ja sotsiaalseid pädevusi (sh nõuandevajaduse
väljaselgitamisoskust) ning pöörata tähelepanu uuenduslikkusele ja digitehnoloogiate
kasutusvõimalustele, mis parandavad maapiirkonna ettevõtete positsiooni väärtusahelas,
suurendavad kliima- ja ressursitõhusust, maandavad turu- ja tootmisriske ning samas aitavad
säilitada elurikkust. Oluline on koostöö erialaliitude, teadus-ja arendusasutuste, haridusasutuste
ning innovatsioonivõrgustikuga kui ka nõuandekeskustega nii kodu- kui ka välismaal.
Toetuskõlblikkuse tingimused6
Toetataval nõustajate koolitusel võivad osaleda põllu-ja maamajandusliku nõuandetegevusega
tegelevad nõustajad, sh nõustajad, kes pakuvad mittetoetatavat nõuandeteenust. Teatud juhtudel
võivad osaleda nõustajate koolitusel (nt nõustamismetoodika kursusel) ka eksperdid, nagu
õppejõud, teadurid, kogenud praktikud, maakonnaorganisatsioonide esindajad, seejuures võib
näha ette nõustamismetoodika kursuse mahuerinevuse konsulentidele võrreldes muude
nõustamistegevuses osalejatega (teadlased, praktikud, mentorid) - viimastel võiks see olla
väiksemas mahus.
Toetatakse nõustajate koolitust, sh praktilist õpet nii Eesti siseste kui ka teiste riikide
nõuandeorganisatsioonide või teadus- ja arendusasutuste ning haridusasutuste juures, nt
osalemine nõustajate rahvusvahelisel täiendkoolitusprogrammis CECRA, ettevõtete
külastamine välismaal, väliskoolitajate toomine Eestisse, nõustajate osalemist õppereisidel ja
konverentsidel Eestis ja välisriikides. Koolitused võivad toimuda nii kontaktõppena kui
veebikoolitustena.
Uute formaatidena saab rakendada näiteks nõustajate grupinõustamist ja nõustajate osalemist
teadusasutustes töövarjuna. Paindlikkuse ja individuaalsete paremaks arvestamiseks luuakse
võimalus nõustaja koolitusosaku rakendamiseks, mis võimaldab nõustajal vabalt valida endale
vajaliku koolituse.
Täpsemad
toetuskõlblikkuse
hankedokumentides.

tingimuse

sätestatakse

rakendusmääruses

või

Toetust ei anta selliste kursuste läbiviimiseks, mis moodustavad õppe osa kesk- või
kõrghariduse tavaprogrammidest või –süsteemidest.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav)
Võimalusel rakendatakse lihtsustatud kulumeetodeid.
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Nõustajate koolituse toetamisel võib rakendada erinevaid toetusmäärasid, arvestades koolituse
sisu (teoreetilisem või praktilisem koolitus), temaatilised erisusi vmt aspekte.
Abikõlblikud on kulud, mis on seotud koolituse ettevalmistamise, korraldamise ja
läbiviimisega, nagu näiteks töötasu, reisikulud (sh osalejate transpordi ja majutuskulud),
koolitusmaterjalide kulud jmt.
Toetus on kuni 100 % abikõlblikest kuludest, arvestades riigiabi reegleid ja hanke tulemusi.

