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,,Teadmisteja oskustearenguprogrammittkinnitamine
"Perioodi 2007-2013struktuuritoetuseseaduse"$ 12 lOike4 ja $ 20 l6ike I ning 6 aluselja
,,lnimressursi arendamise rakendamiskava"prioriteetse suuna ,,Teadmisedja oskused
uuendusmeelseks
ettevOtluseks"raameselluviidavateeesmdrkidesaavutamiseks:
kinnitan,,Teadmisteja oskustearenguprogftlrnmi"(lisatud).
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Teadmisteja oskustearenguprogramm
1. Programmi nimetus
Teadmisteja oskustearenguprogramm(edaspidiprogramm)
2. Rakenduskava,prioriteetse suuna ja meetmenimetus
,,Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" 1a sellest tuleneva
,,Inimressursi arendamise rakenduskava" (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna
,,Teadmisedja oskused uuendusmeelseksettev6tluseks"meede .,Teadmisteia oskuste
arenguprogramm".
3. Programmi eesmiirgidja sihtgrupid
3.1.

Uldeesmark

Programmi tildeesmiirgiks on suurendada Eesti ettev6tete konkurentsivdimet toetades
ettevdtjate,ettevdtetejuhtide ja tcicitajateteadmisteja oskustetasemetdstmist ning ettevdtluse
arengut toetavate tugistruktuuride vdimekuse suurendamist labi Ettevdtluse Arendamise
poolt elluviidavatetegewste.
Sihtasutuse

3 . 2 . Programmi alaeesmiirkidekson:
3.2.1. jAtkusuutlike ja
kasvupotentsiaaliga viiikeettev6tjate tekke- ja
arenguv6imalusteparandaminevajalike teadmisteja oskustearendamisekaudu;
3.2.2. eltevdtete ekspordiv6imekuse,rahvusvahelistumisening tootearenduseja
tehnoloogilisev6imekusesuurendamine
valdkondliketeadmisteja oskustearendamise
kaudu;
3.2.3. ettevdtluse arengut toetavate tugistruktuuride vdimekuse tdstmine vastavate
ja kogemusteomandamisekaudu.
kompetentside
arendamise
J.J.

Programmon suunatudjiirgmistele sihtgruppidele:
3.3.1. alustavad ettevdtjad, Eestis registreeritud ettevdtjad, ettev6tetejuhid ja
olemasolevad
ning potentsiaalsed
tclcitaj
ad;
valdkondlikuderialaliidud,ettevdtjatetihendusedjakutseiihendused;
3.3.2.
3.3.3. ettevdtlusearenguttoetavatetugistruktuuridet<icitajad;
3.3.4. 6pilased,tudengid,6petajadja 6ppejdud;
3.3.5. avaliku sektori ettevdtlus- ja innovatsioonivaldkonna toetusmeetmete
v?iljatcicitamise
eest vastutavadteenistujad.

4. Programmi liihikirjeldus
Teadmistepdhise majanduse suunas liikumisel ning Eesti ettevotete rahrusvahelise
konkurentsivdime suurendamiselon kriitilise t?ihtsusega
ettev6tjatening ettev6tetejuhtide ja
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todtajate teadmiste ning oskuste pidev arendamine.Teadmisteja oskuste arenguprogrammi
niiol on tegemist perioodil 2004-2006 rakendatud ,,Koolituskava" jiitkuprogrammiga, mille
raamestoetatakseteadmisteja oskustetasemet6stmist ettevdtetearenguseisukohaltolulise
tiihtsusegavaldkondades,kuid mille arendamiseleettevdtjad ise piiratud teadlikkusev6i
vajaliku oskusteabepuudumise t6ttu piisavat tiihelepanuei pci6ra.Samuti jdtkataksekoolitusja ndustamisteenusekeskset hankimist valdkondades,mis on ettevdtja v6i teatud sektori
konkurentsivdimesiiilitamise ja suurendamiseseisukohalt olulised, kuid mida kohalik
koolitus- ja konsultatsiooniturgviihese ndudluse tdttu aktiivselt ei paku. Sihtgruppide
ja pakutavatekoolitus- ja n6ustamisteenuste
arenguvajaduste
tiipsemaksviiljaselgitamiseks
viiakse liibi vastavaid uuringuid, mille tulemusena triritatakse vajadusel vrilja sobilikud
arenguprogrammid.
Ettevdtete v6i majandussektorite terviklikku arengut takistavate kitsaskohtade tiipsemaks
miiiiratlemiseks ja nende k6rvaldamiseks sobilike meetmete viiljatcicitamiseks ning
tulemuslikuksja efektiivseksrakendamisekson oluline t6sta ettev6tlusearenguttoetavate
tugistruktuuridev6imekustja kompetentsi.Sedaon vdimalik saavutadaniiiteks valdkondlike
ja rahvusvahelise
ekspertidekaasamise
kogemusejagamisekaudu.
5. Seos rakenduskavaga ja rakenduskavas toodud tegevussuundadeja meetmetega
ning valdkondlike arengukavadega
Programm on ellu kutsutud ,,Eesti ettev6tluspoliitika 2007-2013" esimese
tegevusvaldkonna,,Teadmisteja oskustearendamine"meetmete,,Ettevdtjate,ettevdtete
juhtide ja tti<itajate teadmisteja oskuste arendamineliibi koolitamise ja elukestva 6ppe
soodustamise" ning ,,Alustava, kasvupotentsiaaliga ja rahvusvahelistuva ettevdtte
ndustaminevaldkondades,
mis v6imaldavadedasiminekuttootlikkuses,ettev6ttekasvu-ia
konkurentsivdimes"alusel.
5.2. Programmviiakseellu "Riikliku struktuurivahendite
kasutamisestrateegia2007-2013"
"Inimressursi arendamise rakenduskava"prioriteetse suuna ,,Teadmisedja oskused
uuendusmeelseks
ettev6tluseks"raames.Koos ettev6tjatelendustamis-ja koolitusteenuse
ostmiseksantava toetuse ning arendustcicitajate
ettev6tetessekaasamisetoetamisegaaitab
programm kaasaprioriteetse suunaeesmiirkide,,Ettevdtetetcicitajateteadmisedja oskused
vastavadettev6tetevajadustelening nendearendamineon harjumuspiirane"ja ,,Ettev6tete
otsusedon piidevadja professionaalsed"
tiiitmisele.Alustavateleettevdtjatelepakutakse
sama prioriteetse suuna raames stardiabi ja -laenu. Kiiesoleva programmi raames
elluviidavad tegevusedalustavateleettev6tjatele suunatud koolituste ja mentorluse niiol
aitavadtagadauute ettev6tjatejiitkusuutlikkust ja kiiret kasw.
5.3. Teistestrakenduskavadest
on programmkdige otsesemaltseotudmajanduskeskkonna
arendamiserakenduskavaprioriteetsesuunaga,,Ettev6tluseuuendus-ja kasvuv6ime",
mille raames elluviidavad tegevusedon samaselt kliesoleva programmiga suunatud
ettevdtlussektori rahvusvahelise konkurentsiv6ime, tootlikkuse ia Iisandviiiirtuse
t6stmisele.
6. Toetatavadtegevused
6.1.

jiirgmisi tegevusi:
Programmiraamestoetatakse
6.1.1. teadmisteja oskustealastekaardistuste,
ja ekspertiiside
uuringute,analtii.iside
teostaminening nendetulemusteavaldamineja levitamine;

J

009515

6.1.2. valdkondlike koolitusprogrammideja n6ustamismeetoditeviiljatcidtamine,
testiminening arendamine;
6. L3. koolituste, seminaride, t<i<itubade,avalike esinemiste ja konverentside
ettevalmistamine,liibiviimine ning tulemustelevitamine;
ning
6.1.4. konsultantideja ekspertidekaasamineettev6tetev6i tegevusvaldkondade
ettevdtlusearenguttoetavatetugistruktuuridev6imekusearendamisse;
6.1.5. teadmiste ja oskuste arendamisegaseotud publikatsioonide, info- ia
juhendmaterjalide koostamine, tootmine ja levitamine ning sihtgrupi teavitamine (sh
elektroonilisemeediakaudu);
6.1.6. ettev6tja v6i tegevusvaldkonnaolukorra kaardistamineja arenguvajaduste
viilj aselgitamine;
6.1.7. valdkondlike koostcicivdrgustike,iimarlaudade v6i muude koostcicivormide
algatamineja nendetegevusekorraldamine;
osalemine;
koostddv6rgustikes
6.1.8. dppereisidekorraldamineja rahrusvahelistes
hindajate
ekspertideja
konsultantide,
ning
koolitajate,
arendamine
6.1.9. dppekavade
koolitamine;
viilj atcicitamine;
seotudkutsestandardite
6.I .10.teadmisteja oskustearendamisega
ja
hindamine ja
kutseoskuste
ekspertide
6.1.11.koolitajate, konsultantide
akrediteerimine;
6.1.12.ettevdtlusearenguttoetavatetugistruktuuridev6imekuset6stmine;
6. I . I 3. programmi tege\uste tutvustamine, sihtgruppide aktiveerimine ja projektide
algatamine.
programmielluviija poolt tehtavadtegevused
6.2. K6ik teadmisteja oskustearendamiseks
peavadolema p6hjendatudning eesmiirkidesaal'utamiseksvajalikud.
7. Abikdlblikud ja mitteabikdlblikud kulud
7.1. Programmi raames on abik6lblikud toetatavate tegevustega otseselt seotud ning
programmi eesmiirkidesaavutamiseksvajalikud jiirgmised kulud:
7. 1.1. kulud, mis on abik6lblikud vastavalt,,Perioodi2007-2013 struktuuritoetuse
seadus)$ 21 lg 2 aluselkehtestatudkonale;
seaduse"(edaspidistruktuuritoetuse
7.7.2. programmi tegevusi elluviivate Ettev6tluse Arendamise Sihtasutusetcicitajate
personalikulud;
7.1.3. projektigaseotudpersonalikulud;
7.1.4. liihetusegaseotud transpordi- ja majutuskulud ning piievarahadvastavalt
kulude
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri2000. a miiiirusesnr 453 ,,Tticillihetuse
ja
ja
hiivitiste piievarahamiiiirad ning nende maksmisetingimused kord" kehtestatud
piirmiiiiradele;
7.1.5. projektigaotseseltseotudiildkulud;
7. L6. kaardistuste,uuringute,analiiiisideja ekspertiisidetellimiseja teostamisening
kulud;
tulemusteavalikustamise
7.1.7. koolituste, seminaride, tcicitubade,avalike esinemiste ja konverentside
ettevalmistamise,Iiibiviimise ning tulemustelevitamisegaseotudkulud;
koostamise,tootmiseja levitamise
7.I .8. publikatsioonide,info- ja juhendmaterjalide
kulud;
7.1.9. 6ppereisidekonaldamise ja rahnrsvahelisteskoosttitivdrgustikesosalemise
kulud;
7.1.10.tSlkekulud;
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7 .l .11. reklaami-ja meediakulud;
ja ekspertiisiteenustasud;
7.1.12.projektijuhtimise,koolituse,n6ustamise
7.1.13.kulud, mis on seotudstruktuuritoetuse
siimboolikakasutamisega;
7.1.14.teised kiiesolevaprogrammi punktis 6. 1. nimetatud tegevusteelluviimisega
otseseltseotudja p6hjendatudkulud.
7.2. Kiiibemaks on abik6lblik, kui on vdimalik t6endada, et vastavalt kiiibemaksu
reguleerivateledigusaktideleei ole projekti raamestasutud kiiibemaksust6igust maha
vdi kiiibemaksutasasitaotledanine kiiibemaksuei htivitataka
arvatasisendktiibemaksu
muul moel.
7.3. Lisaks struktuuritoetuseseaduse$ 21 l6ike 2 alusel kehtestatudkorras loetletud
mitteabik6lblikelekuludeleon programmiraamesmitteabik6lblikudjiirgmisedkulud:
7.3.1. finants- ja pangakulud, sealhulgas intressikulud, finantstehingutetasud,
valuutavahetuse
tasud,kahjum,pangakontode
avamiseja haldamisekulud
I .3.2. mitterahalised
kulud;
7.3.3. amortisatsioonikulud;
ja liisimisekulud;
7.3.4. mootorsdidukisoetamise,
rentimise
7.3.5. kinnisasjasoetamise
kulud;
ja seadmetesoetamisekulud;
7.3.6. kontoritehnika,-sisustuse
7.3.7. kasutatudseadmetesoetamisekulud;
7.3.8. erisoodustusja sellelt ,,Tulumaksuseaduse"
d 48 ldike 4 m6istes tasutavad
maksud;
7.3.9. muud programmitegevusteelluviimisegaotseseltmitteseotudkulud.
8. Programmi eelarve
8.1. Programmirahastaminetoimub EuroopaLiidu struktuurfondidevahenditestEuroopa
Sotsiaalfondikaudu.
Programmieelarve(Eesti kroonides)rahastamisallikate
8.2.
l6ikes ajavahemikuks20082015on iiirsmine:
Uhenduseosalus(a)

Teadmisteja
oskuste
arenguprogramm
kokku 2008-2015

8.3.

Avaliku sektoriosalus(b)

3 5 00 0 00 0 0

K OK K U (c)= (a)+ (b)

0

3 5 00 0 00 0 0

Toetussummamii2iron kuni 100%k6isist abikdlblikestkuludest.

8.4. Programmi eelarve aastate l6ikes
lepitakse kokku
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumining Ettevdtluse Arendamise Sihtasutusevahel igal
aastals6lmitavasriigieelarveliseeraldisekasutamiselepingus.
9. Rakendusasutus,rakendusiiksusja programmi elluviija
9.1.
Programmi rakendusasutusekson Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
(edaspidir akendusasutus\.
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9.2. Rakendusiiksuse iilesandeid teiidab Ettev6tluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi
rakendusill<sus).
9.3. Programmi elluviijaks on Eesti Vabariigi poolt asutatud Ettev6tluse Arendamise
Sihtasutus (edaspidi programmi elluviija), kelle eesmiirgiks on edendada Eesti
ettevotluskeskkonnaja ettev6datekonkurentsiv6imetsuurendadessellegaEesti i.ihiskonna
heaolu. Ettevdtluse Arendamise Sihtasutus on pikaajalise tegevuskogemusega(sh
kaesoleva programmi elluviimist puudutava valdkondliku kogemusega) ning
usaldusviiiirnekoostriripartnerpaljudele asutustele,organisatsioonideleja ettev6tjatele.
9.4. Programmi elluviija ja rakendustiksusetilesannetetaitmine on Ettev6tluseArendamise
Sihtasutuseslahutatud struktuuriiiksustetasandil.Programmi elluviimine toimub vastavalt
juhtimis- ja kontrollsiisteemidekirjeldusele,milles sisalduv on satestatudEttev6tluse
sisekordades.
ArendamiseSihtasutuse
10. Programmi rakendamise alused
10.I . Programmi rakendamine toimub rakendusasutuseja programmi elluviija vahel
s6lmitava halduslepingu(edaspidihaldusleping) alusel.
10.2. Programmi elluviija koostab programmi rakendamiseksdetailse tegevuskavaja
eelarve toetatavatetegevusteja aastatel6ikes vastavalt riigieelarvelise eraldise lepingus
ja eelarvekoostamisetingimustele.
sisalduvaletegevuskava
10.3. Kui programmi raamesantav toetus on viihesetiihtsusegaabi Euroopa Komisjoni
artiklite 87 ja 88
asutamislepingu
m6istes,milles kZisitletakse
miiiiruseGD nr 199812006
kohaldamist viihese tiihtsusegaabi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5-10), siis
kohaldataksenimetatud miiiirusesja ,,Konkurentsiseaduse"$-s 33 siitestatut.
10.4. Kui toetus on viihese tiihtsusegaabi kiiesolevaprogrammi punkti 10.3. tiihenduses,ei
tohi kasusaajalejooksva majandusaastaja kahe eelneva majandusaastajooksul antud
vdhesetiihtsusegaabi iiletada koos programmi raamesantavatoetusegaviihesetiihtsusega
abi iilemmiiiira3 129000 Eestikrooni (200 000 eurot).
on
10.5. Kui toetuson viihesetiihtsusegaabi kiiesolevaprogrammipunkti 10.3.t2ihenduses,
ja
jooksva
kahe
majandusaasta
programmi elluviijal 6igus kiisida kasusaajateltteatist
eelneva majandusaastajooksul neile antud viihese tiihtsusega abi kohta vastavalt
rahandusministri 22. aprilli 2004. a mii2iruselenr 80 ,,Viihese tiihtsusega abi teatise
esitamisekord ja vorm".
11.Programmi elluviija digusedja kohustused
I 1.1. Programmielluviija on kohustatudprogrammikorrektseltellu viima ning kasutama
saadudtoetust sihtotstarbeliselt.K6ik toetusesthiivitatavad kulud peavad aitama kaasa
programmi eesmZirkidesaavutamisele,olema programmi tegevustegaotseselt seotudja
abik6lblikud.
11.2. Programmi elluviija kohustused on satestatudstruktuuritoetuse seaduse$-s 22 1a
halduslepingus.
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11.3. Programmielluviija on struktuuritoetuse
seaduse$ 20 l6ike 5 kohaseltv6rdsustatud
toetuse saajaga, mist6ttu programmi elluviija suhtes kohaldatakse toetuse saajale
siitestatudSigusija kohustusi.
11.4. Programmielluviija liihtub oma tegevusesstruktuuritoetuseseadusesja selle alusel
antud6isusaktidessiitestatust.
12. Toetuseviiljamaksete tegemisetingimusedja kord
12.1. Toetuseviiljamaksedtehakseprogrammi elluviijale vastavalt struktuuritoetuseseaduse
$ 23 l6ike 4 aluselkehtestatudtoetuseviiljamaksmisekorrale.
ja selle aluseksolevaddokumendidkoostabprogrammielluviija.
12.2. Viiljamaksetaotluse
ja selle aluseks olevatele dokumentideleon siitestatud
N6uded vAljamaksetaotlusele
Ettev6tluseArendamiseSihtasutuse
sisekordades.
12.3. Programmi raames on v6imalik viiljamakseid teostada ka osaliselt tasutud
kuludokumentidealuselvastavaltpunktis 12.I . nimetatudkorrale.
12.4. Viiljamaksetaotluse ja aruannete menetlemine toimub rakendusiiksusesvastavalt
juhtimis- ja kontrollisiisteemide
rakendustksuse
kirjelduselening sisekordadele.
13. Toetusekasutamisegaseotud aruanneteesitamisetiihtajad ja kord
Programmi aruandlus rakendusasutuseletoimub i.ildises korras rakendustiksuse poolt
rakendusasutusele
esitatavatearuannetekoosseisus:tegevusaruande
koosseisussagedusega
kaks korda aastasning seirearuandekooseisussagedusegatiks kord aastas.
14.Toetusetagasindudmine
Kui ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabik6lblike kulude hiivitamiseks, teeb
rakendusasutus
otsusendudaelluviijalt toetusosaliseltv6i tiiielikult tagasi.
15. Abik6lblikkuse perioodi algus ja 16pp
Programmi tegevusteja kulude abikdlblikkuse periood algab tagasiulatuvalt L jaanuarist
2008.a. Programmitegevusedpeavadolemal6petatudhiljemalt 31. augustiks2015.aastal.
16.Programmi muutmisetingimusedja kord
16.1. Rakendusasutusel
on 6igus muuta programmi selle elluviija taotlusealusel v6i enda
algatusel.
16.2. Programmimuutmiseksvormistatakseprogrammimuudatusja muudetaksevastavalt
halduslepingut.
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