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INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE
TAOTLUS
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE RAKENDUSKAVA 2014 – 2020
EUROOPA REGIONAALARENGU FOND
PROJEKTI NIMI
Prioriteetne suund:

2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

ELi vahendite kasutamise
eesmärk:

5. Kvaliteetsem ja integreeritum teenuste struktuur toetab psüühilise
erivajadusega inimeste kogukonnas elamist ning puudest tuleneva
tegevuspiiranguga inimestel on paremad võimalused oma koduses
keskkonnas toimetulekuks

Meede:

2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine
puuetega inimeste vajadustele vastavaks“

Meetme tegevus:

2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“

Rakendusskeem:

Investeeringute kava

Projekti algus:
Projekti lõpp:
Taotlust menetlev asutus:

Sotsiaalministeerium

PROJEKT ON ESITATUD (valida üks):
Meetme määruse § 6 lõike 1 punkti 1 tegevuste osas
Meetme määruse § 6 lõike 1 punkti 2 tegevuste osas

1. PROJEKTI ÜLDANDMED
1.1 Taotleja andmed
Taotleja nimi
Registrikood
Juriidiline vorm
Telefon
E-post
Riik
Aadress
Postiindeks
E-post
1.2 Taotleja kontaktisik
Eesnimi
Perenimi
Isikukood
Ametikoht
Roll
Telefon
E–post
Kontaktisiku täpsustus

2. PROJEKTI KIRJELDUS
2.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest
Kirjeldada olemasolevat asutuse ja/või piirkonna olukorda, teenuste struktuuri, töötajaid. Lisada info
hoone või hoonete seisukorra kohta lisades hinnangulise investeeringuvajaduse ja või investeeringud
lähema 5 aasta jooksul. Kuidas vastavad teenuse osutamiseks seni kasutatavad hooned
tänapäevastele nõuetele/vajadustele? Kuidas vastab hoonestus Erihoolekande arengukava aastateks
2014-2020 eesmärkidele ning deinstitutsionaliseerimise põhimõtetele. Mh anda üldhinnang asutuse
toimimisele senises asukohas.
2.2 Projekti eesmärk
Miks projekti on vaja ellu viia, kuhu tahetakse jõuda?
2.3 Projekti tulemused
Millist muutust taotletakse? Milline on planeeritav teenuste struktuur ning piirkondlik jaotus (muutus)?
Lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis. Milliseid alternatiivseid võimalusi on kaalutud?
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2.4 Projekti väljundid
Tuua välja panus rakenduskava väljundindikaatorisse ning selle 2018. aasta vahetasemesse (mitu
teenuskohta projektis luuakse ning milline hulk neis valmib 31.detsembriks 2018..
Lisada projektiga hõlmatud teenuseüksuste arv enne ja pärast: millist teenuseüksuste struktuuri
planeeritakse ning millistes asukohtades on planeeritud projekt ellu viia? Milliseid alternatiivseid
võimalusi on kaalutud? Lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis.
2.5 Planeeritava (ehitatava/renoveeritava) pinna kirjeldus
Ehitatavad pinnad (m2)

Rekonstrueeritavad pinnad (m2)

Ostetavad pinnad (m2)

Asukoht
Asukoht
Kokku
Selgitused pindade jaotuse valikul. Võimalusel lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis.
2.6 Projekti tegevuste lühikirjeldus
Kuidas jõutakse planeeritud tulemusteni? Kirjeldada projekti tegevusi, milliseid ümberkorraldusi
projektiga kavandatakse, kirjeldada kavandatavat infrastruktuuri jms.

3. PROJEKTI EELARVE
3.1 Projekti eelarve jaotus finantsallikate lõikes
Allikas

Kogukulud

Abikõlblikud kulud

Mitteabikõlblikud
kulud

Abikõlblikud kulud

Mitteabikõlblikud
kulud

Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF)
Riiklik kaasfinantseering
Omafinantseering
KOKKU

3.2 Projekti kogukulud ja abikõlblikud kulud
Tegevused
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

Kogukulud

Projekti väljund 1
Ettevalmistustööd
Projekteerimine
Ehitamine
Maa ost
Ruumide ost
Projekti
administreerimine
KOKKU
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3.3 Planeeritud kulude selgitused tegevuste lõikes
1. Ettevalmistustööd
2. Projekteerimine
3. Ehitamine
4. Maa ost
5. Ruumide ost
6. Projekti administreerimine
3.4 Projektis planeeritud tulud
Kirjeldada kohta tulude planeerimise alused (kasutatud metoodika, eksperthinnangud jm). Lisada
prognoosid riigieelarvest planeeritud laekumiste ning nende muudatuste osas.
Sh lisada vajadusel projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude
suurus ja nende katmise allikad alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud kestvuse nõude aja jooksul
aastate lõikes. Täiendavad püsikulud on riigieelarve seaduse § 60 lõigete 4-6 tähenduses kohustused,
mis ületavad riigieelarve seaduse § 60 lõike 4 kohast ministeeriumi valitsemisala või Riigikantselei
haldusala eelseisva eelarveaasta rahaliste kohustuste võtmise maksimaalset määra.

3.5. Abikõlblike kulude ja toetuse suuruse arvutamine. Kokkuvõte finantsanalüüsi tulemustest,
finantsanalüüs lisada taotlusele *

Vaatlusperiood aastates

15

Kasutatud diskontomäär

4%
Diskonteeritud väärtus (puhas
nüüdisväärtus, NPV), eurot

1
2

Investeeringu kogukulud
Investeeringu jääkväärtus
vaatlusperioodi lõpuks

3

Investeeringuga seotud tegevustulud

4

Investeeringuga seotud tegevuskulud
Investeeringuga seotud puhastulu
(tegevustulu diskonteeritud väärtus –
tegevuskulu diskonteeritud väärtus +
diskonteeritud jääkväärtus)
Finantseerimise puudujääk
(investeeringu kogukulude
diskonteeritud väärtus – puhastulu
diskonteeritud väärtus)

5

6

4

1

Projekti finantseerimise puudujäägi
määr (% investeeringu kogukulude
diskonteeritud väärtusest)

2

Abikõlblikud kulud, eurot

3

Toetuse määramise aluseks olevate
abikõlblike kulude summa
(abikõlblikud kulud x finantseerimise
puudujäägi määr)

4

Toetuse määr, %

5

Toetuse suurus, eurot (toetuse
määramise aluseks olevate
abikõlblike kulude summa x toetuse
määr)
Ühenduse abita
(FRR/C)

Ühenduse abiga
(FRR/K)

Projekti tasuvusmäär (FRR, %)
* Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikega 2 ei tohi
projektide, mis vastavad Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 61 lõikes 1 nimetatud tingimustele,
abikõlblike kulude summa ületada investeeringu puhasnüüdisväärtust, millest on maha arvatud projekti
teenitava tulu puhasnüüdisväärtus.
* Projekti finantsanalüüsi põhimõtteid käsitleb Euroopa Komisjoni juhend
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

4. PROJEKTI MÕJUD
4.1 Projekti mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele
4.1.1 Projekti panus meetme tulemus- ja väljundindikaatori saavutamisse.
Indikaator
Teenuskohtade arv kokku
Ööpäevaringse
erihooldusteenuse
kohtade
arv
Kogukonnas elamise teenuse
kohtade arv
Toetatud elamise teenuse
kohtade arv
4.1.2 Teenuskohtade valmimise ajakava

Algtase

Sihttase projekti lõpus

Kirjeldada aastate lõikes punktis 4.1.1 toodud teenuskohtade valmimist.
4.2 Projekti põhjendatus
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4.2.2 Kuidas mõjutab projekt psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele vastavate teenuste
kättesaadavust piirkonnas, mh kirjeldada teenuste vajadust piirkonnas, muude sotsiaalteenuste ja
toetavate teenuste vajadust ning hinnata projekti vajalikkust selle piirkonna jaoks?

4.2.2 Kuidas luuakse projektiga võimalused kvaliteetsemate teenuste pakkumiseks? Milline on projekti
seos teenuste arendamisega ning projekti mõju teenuste pakkumise mitmekesisusele?

4.2.3. Kuidas on loodavad üksused/teenuskohad seotud piirkonna teiste asutustega (koostöö sotsiaal-,
töö ja tervishoiu valdkonnas jm)?

4.2.4 Milline on projekti mõju hõive arendamisele, sh hõive piirkonna alalise elanikkonna ning psüühilise
erivajadusega inimeste seas (personali arv, prognoos)?

4.2.5. Kirjeldada teenuskohtade juurdepääsu, nende ligipääsetavust (sh ühistranspordi ühendus, muu
transport jm), asukoha seotust tõmbekeskusega.

4.2.6. Kas projektis on hõlmatud uuenduslikke tegevusi, mis mõjuvad positiivselt teenuse osutamise
töökorraldust ning psüühilise erivajadusega inimeste elukorraldust ja toimetulekut, sh kirjeldada projekti
mõju erihoolekande asutuse töökorralduse optimeerimisele?

4.2.7 Kirjeldada projekti mõju osutatavate teenuste osutamise tingimuste parandamisele, teenuste
kvaliteedi tõusule.

4.3 Projekti tulemuste kestlikkus
Kuidas tagab teenuseosutaja rajatava taristu järjepideva kasutamise erihoolekandeteenuste
kasutamiseks?
4.4 Projekti mõju läbivatele teemadele (märkida mõju või lisada selgitus, et mõju puudub)
4.4.1. Projekti mõju keskkonnahoiule
keskkonnahoidu toetav
keskkonnahoiu suhtes neutraalne
Selgitus:
4.4.2. Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele
projekt on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele
projekt ei mõjuta ebavõrdsust/ võrdseid võimalusi ehk sellel on neutraalne mõju
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Selgitus:
4.4.3. Mõju infoühiskonna edendamisele
infoühiskonda edendava mõjuga
infoühiskonna edendamise suhtes neutraalne
Selgitus:
4.4.4. Mõju regionaalsele arengule
regionaalarengut edendava mõjuga
regionaalarengu suhtes neutraalne
Selgitus:
4.4.5. Mõju riigivalitsemise arengule
riigivalitsemist edendava mõjuga
riigivalitsemise edendamise suhtes neutraalne
Selgitus:

5. RISKIANALÜÜS
Riskianalüüsi kokkuvõte
Kirjeldada, millist riskihindamise metoodikat on kasutatud ning millised on peamised projekti
elluviimisega seotud riskitegurid ja pakkuda välja tegevused ja meetodid nende riskitegurite
kõrvaldamiseks või negatiivse mõju vähendamiseks. Riskianalüüsi võib näiteks esitada ülevaatliku
tabelina.

6. PROJEKTI KIRJELDUS
6.1 Millises staadiumis on projekti ettevalmistamine/rakendamine? Nimetada projekti
elluviimiseks tehtud ettevalmistustööd (sh viited seonduvatele dokumentidele). Kirjeldada
eellepingute sõlmimist ja nende ulatust (missuguses ulatuses on tehtud või planeeritud
eelkokkulepped osutatavate teenuste osutamiseks ning väljastpoolt sisse ostetavate teenuste
ostmiseks)

6.2 Projekti rakendamiseks vajalikud ettevalmistustööd ja projekti ettevalmistamise ajakava

6.3 Projekti ajakava tegevuste lõikes
Projekti tegevused
1.1

Algus

Lõpp

Ettevalmistustööd
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1.2
1.3
1.4
1.5
2

Projekteerimine
Ehitamine
Maa ost
Ruumide ost
Projekti administreerimine

Selgitused ajakavale ja võimalikele eripäradele.

7. TOETUSE TAOTLEJA KOGEMUSED, SH PROJEKTIDE RAKENDAMISEL
7.1 Erihoolekandeteenuste pakkumise kogemused
Kirjeldada taotleja kogemusi erihoolekandeteenuste pakkumisel, perspektiivi ning panust valdkonna
arengusse
7.2 Projektide elluviimise kogemused
Kirjeldada taotleja kogemusi ESF või ERF projektide elluviimisest, muudest vahenditest rahastatud
projektide elluviimisest ning projektimeeskonna moodustamise põhimõtteid

8. LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU
Dokumentide loetelu
Finantsanalüüs

1.

Kokkulepped, kinnitused, (eel-)lepingud, (eel-)projektid jms

TAOTLEJA KINNITUS
Nimi:
Ametikoht:
Kuupäev
Allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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