PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE
EDENDAMISEKS TUGIPROGRAMMIDE ELLUVIIMINE PERIOODIL 2017–
2023
I Taotleja
Taotleja
Taotleja nimi

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus

Juriidiline vorm

Sihtasutus

Registrikood

90007098

taotleja on käibemaksukohustuslane
KMKR number
Kas taotleja on riigihankekohuslane?

JAH

Pangarekvisiidid
IBAN konto number

EE432200221021796826

Taotleja kontaktandmed
Telefon

Epost

Koduleht

385 2365

arenduskeskus@jarva.ee;
katrin@jarva.ee

http://jarva.kovtp.ee/uldinfo

Taotleja postiaadress
Rüütli 25, 72713 Paide linn, Järva maakond, Eesti
Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi

KATRIN PUUSEPP

Isikukood

47503084919

Ametinimetus

juhatuse liige

Telefon

385 2365

Epost

arenduskeskus@jarva.ee

Esinduse alus

Juhatuse liige

Projektijuht
Nimi

KATRIN PUUSEPP

Isikukood

47503084919

Ametinimetus

juhatuse liige

Telefon

385 2365

Epost

arenduskeskus@jarva.ee

Partneri andmed
Jah

Kas projekti on kaasatud partner?

Ei

II Projekt
Projekti üldandmed
Projekti nimetus
Järvamaa noorte ettevõtlikkuse programm
Projekti alguskuupäev

Projekti lõppkuupäev

01.01.2017

31.12.2019

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele
Järvamaa noorte ettevõtlikkus on kasvanud, kuna nad käivad ”Ettevõtliku kooli” programmi
rakendavas koolis ning lisaks on neil võimalik osaleda ettevõtlikkust arendavates
tegevustes. "Ettevõtliku kooli" haridusprogrammi tegevusi rakendatakse maakonna 15
üldhariduskoolis, majandusõpetus ja õpilasfirmad tegutsevad 18 maakonna üldhariduskoolis.
Projekti elluviimise asukoht
Järva maakond
Projekti eesmärk ja tulemused
Lühikirjeldus, milliseid tugiprogrammis toodud eesmärke ja milliseid tulemusi tahetakse selle projektiga
saavutada.

Programmi eesmärgiks on Järvamaa noorte ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja
toetava keskkonna loomise ning majandusõppe teadmiste kaudu.
Tänasel hetkel on endiselt tõeliseks kitsaskohaks noorte madal ettevõtlusteadlikkus ja ettevõtlikkus.
Järva maakonna üldhariduskoolides on ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe hariduse kvaliteet erineva
tasemega. Aineõpetajate hoiak ettevõtluse ja ettevõtliku õppe suhtes on valdavalt negatiivne ning
suhtumine osaliselt passiivne. Õpilasfirmade teke on kaootiline või puudub mõnes koolis üldse juba
aastaid või ei ole mitte kunagi olnudki. Puudub õpilasfirmade õpilaste ja juhendajate tööd toetav
maakondlik võrgustik.
Noorte tugiprogrammi käivitamisega oleme pannud aluse noorte ettevõtlikkuse valdkonna süsteemsele
ja sihipärasele arendamisele. Maakondlikud partnerid on programmi tegevuste ja eesmärkidega hästi
kaasa tulnud ning teadlikkus programmist on laialdane.
Programmi elluviimisega oodatakse järgmist mõju:
• paranenud on maakonna üldhariduskoolide ettevõtlushariduse kvaliteet;
• noored on ettevõtlikumad ja tööturul konkurentsivõimelisemad, kuna neis on kujundatud ettevõtlik
hoiak ja nad on saanud piisava ettevalmistuse koolis;
• õpetajad teevad rohkem koostööd ja arendavad teadlikult kõikides ainetundides noortes
ettevõtlikkust;
• õppetöösse kaasatakse erinevaid partnereid;
• ettevõtlikus tegevustega panustataks kohalikku kogukonda.
Eelpool nimetatud mõjud saavutatakse tänus sellele, et noorte ettevõtlikkust arendatakse maakonnas
süsteemselt ja järjepidevalt. Samuti on üldhariduskoolide õpetajate ja juhtide hoiak muutunud
positiivsemaks ettevõtluse suhtes. Ettevõtjate ja üldhariduskoolide vahel on kujunenud välja
süstemaatiline koostöö.
"Ettevõtliku kooli" haridusprogrammi tegevusi rakendatakse maakonna 15 üldhariduskoolis,
majandusõpetus ja õpilasfirmad tegutsevad 18 maakonna üldhariduskoolis.
TEGEVUS 1
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Ühe aasta ja kolme kuuga aastatel 20152016 oleme Järvamaa noorte ettevõtlikkuse programmiga
jõudnud ära teha üsna märkimisväärsed tegevused. "Ettevõtliku kooli" programmiga on liitunud 5
kooli. Maakonnas õpetab majandusõpetust 15 õpetajat ja tegutseb 6 õpilasfirmat. Läbi on viidud 7
inspiratsiooniseminari 7 üldhariduskoolis, kuhu on kaasatud nii noored, õpetajad kui ka lapsevanemad.
Õpilasfirmade koolitusel osales 13 üldhariduskooli 15 õpetajat. Põhikooli majandusõppe koolitusel
osales 13 üldhariduskooli 15 õpetajat. Enne programmi käivitamist ei olnud "Ettevõtliku kooli"
programmiga lepingu alusel liitunud mitte ühtegi õppeasutust. Maakonnas õpetas enne programmi
majandusõpetust 9 õpetajat ja tegutses 4 õpilasfirmat. Eelmise perioodi ja järgmise perioodi tegevused
on omavahel otseselt seotud.
Tegevus 1 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid
Ettevõtliku kooli
programmi tutvustamine
Järvamaa

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)
Perioodi jooksul on

KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

üldhariduskoolis

üldhariduskoolides

Baaskoolitused viiakse
läbi 7 üldhariduskoolis

Baaskoolitused
koolides, kes on
otsustanud Ettevõtliku

KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

ja liitumislepinguni
jõutakse vähemalt 5

kooliga liituda

kooliga

Edasijõudnute
koolitused koolides, kes
on otsustanud

programmi tutvustatud 8

Koolitused on toimunud
KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

Ettevõtliku kooliga

vähemalt 5
üldhariduskoolis

liituda
Inspiratsioonikoolitused
kooli personalile,
noortele ja

KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

Toimunud on 20
koolitust

lapsevanematele
Ühistegevused ja
õppereisid

KOVid,
üldhariduskoolid,
ainesektsioonid

01.01.201731.12.2019

Toimunud on 6
õppereisi kooli juhtidele,
õppealajuhatajatele ja
kooli meeskondadele

Nõustamine ja
mentorlus on pidev
Nõustamine 
programmiga liitunud
koolide nõustamine,

tegevus koordinaatori
KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

toetamine ja mentorlus.

poolt. 2019 aasta lõpuks
on
ettevõtlikkusprogramme
rakendavate koolide
arvuks 10

Ettevõtete külastused ja
ainetundide lõimumine

KOVid, üldhariduskoolid 01.01.201731.12.2019

koos praktiliste töödega

Toimunud on 45
õppekäiku
Igda aastaselt on
osaletud üleeestilisel
edulugude konkursil

Ettevõtlikkuse
edulugude kogumine ja

üldhariduskoolid

01.01.201731.12.2019

tunnustamine

ning maakonna parimaid
on tunnustatud sügiseti
toimuval õpetajate
õppeaasta alguse
koosviibimisel.

Õplilasfirmade idee
tutvustamine,
juhendajate leidmine ja
koolitustele suunamine . üldhariduskoolid,
Koolitused

ainesektsioonid

01.01.201731.12.2019

Pidev nõustamine
koordinaatori poolt.

programmist "Edu&Tegu
". Majandusõpetajate
nõustamine ja mentorlus.
Koolides õpilasfirmade
toetamine, koolitamine,
nõustamine ja
tunnustamine.

üldhariduskoolid

01.01.201731.12.2019

Pidev nõustamine
koordinaatori poolt.

Arenduskeskuses
olevate erinevate

Majandusõpet
tutvustavate mängude ja
metoodiliste
õppematerjalide

majandusmängude
üldhariduskoolid,
ainesektsioonid

01.01.201731.12.2019

vahendamine koolidele

laenutamine,
vahendamine ja/või
koordinaatori kutsumine
koolidesse mänge läbi
viima
Õpetajad teevad
omavahel koostööd,
jagavad parimaid
praktikaid. Vähemalt 10

Õpetajate
vahetusprogrammi
ellukutsumine

üldhariduskoolid,
ainesektsioonid

õpetajat viivad läbi
01.01.201731.12.2019

tunde väljaspool oma
kooli. Viivad läbi
õpitubasid/seminare/kool
itusi kolleegidele teistest
koolidest või oma
kogukonnas
Toimunud on 3
suvekooli a 3 päeva.
Mõlemast maakonnast
on osalenud 20 noort
aastas. Suvekoolis

Järva ja Viljandimaa

maakondade aktiivsed

noorte ühine suvekool

noored

toimuvad õpitoad ja
01.01.201731.12.2019

tegevused noorelt
noorele. Paranenud on
omavaheline
suhtlemine, koostöö ja
osatakse paremini
rakendada erinevaid
teadmisi

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

SA Järvamaa Arenduskeskuse töötab alates 1.oktoobrist 2015 maakonna noorte ettevõtlikkuse
koordinaator, kelle haridus ja eelnev töökogemus toetab igati projekti ellu viimist ning tegevuste
realiseerumist. Töötaja on tööl täistööajaga, mis on väga vajalik, et soovitud tulemused saavutada.
Koordinaatori tegevusi toetavad ettevõtluse suuna tegevused ning ettevõtluskonsultandi kogemused.
Asutuse juht tagab töötajale võimalikud ja vajalikud ressursid töö tegemiseks. Raamatupidaja toetab
aruandluse ja kuludokumentide õige vormistamisega. Koostööd projekti realiseerumiseks tehakse kõige
tihedamalt maakonna üldhariduskoolide, Järvamaa Omavalitsuste Liidu, ainesektsioonide, Järva
Maavalitsuse, Rajaleidja ja noorteorganisatsioonidega. Oluline on vältida dubleerimist ja keskenduda
valdkonna tulemustele. Projekti omafinantseeringu tagab Järvamaa Arenduskeskus Järvamaa
Omavalitsuste Liidu toega.
Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid
tegevuste "müük", osalejate varajane otsimine,

Ei leia piisavalt huvilisi

laialdased turundustegevused
alustatakse rohkema arvu koolidega, eeldatakse

Osalejad jätavad programmi pooleli

loomulikku kadu, hoitakse iga osalejatega isiklikku
kontakti, pidev tagasiside

ei leita piisavalt õpetajaid, kes sooviksid
majandusõpet koolides õpetada

alustatakse rohkema arvu inimestega, toimub
nende pidev tunnustamine, motiveerimine ja
toetamine koordinaatori poolt
arenduskeskuse koolitustele ja üritustele noorte

õpilasfirmade vähene tekkimine

kaasamine, nõustamine, toetamine ja
motiveerimine

Tegevuste jätkusuutlikkkus
Tegevused on jätkusuutlikud ning kõigi järgmise perioodi tegevustega on planeeritud jätkata aastatel
20202023.
TEGEVUS 2
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 2 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuse jätkusuutlikkus

TEGEVUS 3
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 3 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

TEGEVUS 4
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 4 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

TEGEVUS 5
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 5 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkus

TEGEVUS 6
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 6 alategevused
Tegevus_6
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

III Eelarve

Eelarve
Nr.
1

Tegevuste kirjeldus kululiikide
lõikes

Nimetus

Kommentaar

Kogu
maksumus

Tegevus 1

43 204,00

1.1 Tegevus 1

43 204,00
Koolitused

20 tk

17 704,00

Ettevõtete külastused ja 45 tk,
ainetundide lõimumine

transpordikulude

8 000,00

koos praktiliste töödega katmine
õppereiside
korraldamine kooli
juhtidele,

6 õppereisi

5 000,00

õppealajuhatajatele ja
kooli meeskondadele
meened üritustel
osalejatele (n. pastakad,

500,00

märkmepaberid jne. )
Mentorvõrgustiku
toetavad tegevused
Õppematerjalide
vahendamine koolidele

ürituse
korraldamisega seotud
kulud
majandusõpetuse
materjalid põhikooli

suvekool koostöös
Viljandimaa noortega
7

3 000,00
3 laagrit perioodi
jooksul

Otsene personalikulu  VTA

6 000,00
65 000,00

7.1 Otsene personalikulu

65 000,00
noorte ettevõtlikkuse
koordinaator

8

1 000,00

III astmele

õppeasutuste ja
edulugude tunnustamine
noorte ettevõtluslaager/

2 000,00

täistööaeg

65 000,00

Kaudsed kulud

9 750,00

8.1 Kaudsed kulud

9 750,00
9 750,00

Projekti maksumus kokku: 117 954,00
Finantseerimine
Projekti eelarve:

117 954,00 EUR

Toetusena taotletav summa:

99 081,36 EUR

84,00%

Omafinantseering:

18 872,64 EUR

16,00%

Finantseerimine kokku:

117 954,00 EUR

100,00%

IV Täiendav info
Projekti tulemused ja väljundid
2019
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

0

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

18

Projekti indikaatorid
Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Toetav

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Neutraalne

Vahearuande perioodid ja kulude jaotus perioodidel
Jah

Kas taotleja soovib esitada vahearuandeid?

Ei

Vahearuande perioodid ja kulude summa
Perioodi alguskuupäev

Perioodi lõppkuupäev

Perioodi kulude summa (toetus +
OF)

01.01.2017

31.12.2017

39 318

01.01.2018

31.12.2018

39 318

01.01.2019

31.12.2019

39 318

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud
Kas projektile on toetust taotletud teistest allikatest?

V Esitamine
Taotleja kinnitus

Jah

Ei

TAOTLEJA KINNITUS
Allkirjaga annan EASile nõusoleku:
l

järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile;

l

taotleja suhtes Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks.

l

taotluse menetlemise ja vaidemenetlusega seonduvate dokumentide, sealhulgas taotluse kohta tehtud otsuse ja vaideotsuse, kättetoimetamiseks
elektrooniliselt.
Allkirjaga kinnitan järgnevat:

l

kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad

l

taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele

l

toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud

l

projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

l

taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh
Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte

l

toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10

l

taotleja on teadlik, et perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse

l

EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks

l

taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud
finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse §
22 lõikes 3 nimetatud alused

l

taotleja ja partner nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse alusel

l

taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet
käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle

l

taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele

l

taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse
tegemist

l

taotleja on perioodi 20072013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse
ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise
tähtpäev on saabunud

l

taotlejal ja partneril või nende seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 260¹, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust

l

taotleja ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud

l

taotlejal ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele

l

taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis, sundlõpetamis või pankrotimenetlust ega tehtud
pankrotiotsust

l

taotlejal ja partneril ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla
ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja partner on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse

l

taotlejal ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus
vastavalt meetme määrusele

l

taotleja ja partner ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse
(EL) nr 651/2014 artikkel 2 punkti 18 mõttes

l

taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga.

