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KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri 6. novembri 2014. a 

määrusega nr 47 

 

 

 

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri 

arendamine” meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” projekti 

kavandi vorm 

 

 

Käesolev projekti kavand esitatakse rakendusasutusele originaaleksemplaris paberkandjal 

allkirjastatuna koos projekti kavandi koopiaga elektroonilisele andmekandjal. Taotleja vastutab 

paberil esitatud ja digitaalse projekti kavandi samasuse eest.  

 

A Taotleja andmed 

1. Taotleja: 

 

2. Registrikood: 

 

3. Kontaktandmed:  

Postiaadress: 

Telefon ja faks:  

e-post: 

www-aadress: 

4. Käibemaksukohuslus: 

Jah   Reg. Nr:  

Ei    

5. Esindaja põhimääruse/ põhikirja/ volituse alusel:  

Nimi: 

Ametikoht: 

Telefon: 

E-post: 

5. Kutseõppeasutuse senine tegevus – õppesuunad, õpetajaskonna ja töötajate arv, 

õppijate aru dünaamika viimase viia aasta jooksul, õpilaskodu kohtade arv ja seda 

kasutavad õppijad jms: 

 

6. Investeeringud alates jaanuar 2004 

 

7. Õppeasutuse poolt esitatavad projektikavandid objektiti.  

 

Taotleja poolt esitatavad projekti kavandid objektiti 

 

Hinnanguline 

maksumus 

a)  

b)  

  

Kogusumma  

 



B Praktiliseks tööks vajalike õppebaaside ehitamine, renoveerimine ning 

õppevahendite ja –seadmetega sisustamine  

 

I Projekti kavand 

1. Nimi: 

 

2. Kavandatav algusaeg ja lõpp (aastaarv): 

 

3. Elluviimise koht (maakonna, omavalitsuse ja asula nimi): 

 

4. Kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest: 

 

5. Kooskõla meetme alasuuna eesmärgiga (kirjeldus kuidas aitab kaasa selle 

saavutamisele):  

a. kutseõppekvaliteedi tõus; 

 

b. kutseõppe kättesaadavus.  

 

6. Projekti kavandiga hõlmatava hetkeolukorra kirjeldus kutseõppeasutuses: 

 

7. Võimalik kasutamise intensiivsus ja efektiivsus 

a) praegune ja perspektiivne kasutajate hulk (õppijate arv nii esma- kui täiendõppes); 

 

b) analoogsete ruumide ja seadmete olemasolu/mitteolemasolu regioonis arvestades 

kutseõppeasutuste regionaalseid kokkuleppeid; 

 

c) seadmete ja ruumide ristkasutuse võimalus teiste õppeasutuste õppijate poolt; 

 

d) võimalus kasutada ruume ja seadmeid teiste erialade õpetamisel. 

 

9. Projekti pikaajaline positiivne mõju ja jätkusuutlikus 

a) õppijate potentsiaalne olemasolu keskpikas  perspektiivis; 

 

b) vastava kutseala potentsiaal regioonis ja valdkonnas keskpikas perspektiivis; 

 

c) ülevaade õpetajate kvalifikatsioonist 

 

d) potentsiaal tegutseda täienduskoolitus- ja ümberõppe keskusena; 

 

e) tegevused kutseõpetajate täienduskoolituskeskusena; 

 



 

II Projekti eelarve 

A Projekti eeldatav kogumaksumus (abikõlblik+abikõlbmatu); H+I  

B Taotletav abikõlblik toetus  

C Võimalik abikõlblik kaasfinantseering kokku (D+E+F)  

D s.h kooli omatuludest  

E s.h kohalikult omavalitsuselt  

F s.h muudelt organistatsioonidelt (loetle...)  

   

H Abikõlblikud kulud kokku (B+C)  

   

I 
Projekti teostmiseks vajalikud mitteabikõlblikud kulud kokku 

(J+K+L)   

J s.h kooli omatuludest  

K s.h kohalikult omavalitsuselt  

L s.h muudelt organisatsioonidelt (loetle...)  

 

Käibemaks on abikõlblik ja sisaldub seega abikõlblikes kuludes 

(summa) (H)*  

 Käibemaks ei ole abikõlblik. (summa)**  

*Täidetakse juhul kui käibemaks on abikõlblik. Abikõlblik on käibemaks kui taotleja ei ole 

käibemaksukohuslane või on küll käibemaksukohuslane, kuid tema raamatupidamine on 

korraldatud vastavalt, et on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 

õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu 

või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 

 

**Käibemaks ei ole abikõlblik kui taotleja on käibemaksukohuslane ning tal on õigus  projekti 

raames tasutud käibemaksust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning 

kui käibemaksu hüvitatakse muul moel. 

 

Teised allikad, kust projektile või seotud projekti(de)le on toetust taotletud. Näidata ära 

ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel kaasfinantseerimisotsust 

tehtud 

Toetust andva 

organisatsiooni nimi 

Otsuse tegemise aeg 

toetuse saamise 

kohta/ esitamsie aeg 

juhul kui otsuset 

pole tehtud 

Toetuse suma/ 

taotluse summa 

juhul kui otsust pole 

veel tehtud 

Toetatud/ esitatud 

projekti nimi 

 

 

   

 

 

   

 



III. Muu asjakohane lisainformatsioon (märkida milline) 

 

 

 

 

 

 

IV. Projektikavandi kinnitamine 

 

Allkirjaga kinnitan, et kõik käesolevas eeltaotluses esitatud andmed on õiged: 

 



C Õpilaskodude ehitus, renoveerimine ja sisustus 

 

I Projekti kavand 

 

1. Nimi: 

 

2. Kavandatav algusaeg ja lõpp (aastaarv): 

 

3. Elluviimise koht (maakonna, omavalitsuse ja asula nimi): 

 

4. Kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest: 

 

5. Kooskõla meetme alasuuna eesmärgiga (kirjeldus kuidas aitab kaasa selle 

saavutamisele):  

a. kutseõppekvaliteedi tõus; 

 

b. kutseõppe kättesaadavus.  

 

6. Projekti kavandiga hõlmatava hetkeolukorra kirjeldus kutseõppeasutuses 

 

7. Õpilaskodu kasutavate õppijate arvu ja viimase viia aasta dünaamika. 

 

8. Õppeasutuse õppekohtade arv ja õpilaskodu kasutajad. 

 

9. Ülevaade õpilaskodu(de) praegust olukorrast ja elamistingimustest. 

 

10. Potentsiaalne kasutajate hulka keskpikas perspektiivis ja silmas pidades 

õppeinfrastruktuuri tehtavaid investeeringuid. 

 

 

II Projekti eelarve 

A Projekti eeldatav kogumaksumus (abikõlblik+abikõlbmatu); H+I  

B Taotletav abikõlblik toetus  

C Võimalik abikõlblik kaasfinantseering kokku (D+E+F)  

D s.h kooli omatuludest  

E s.h kohalikult omavalitsuselt  

F s.h muudelt organistatsioonidelt (loetle...)  

   

H Abikõlblikud kulud kokku (B+C)  

   

I 
Projekti teostmiseks vajalikud mitteabikõlblikud kulud kokku 

(J+K+L)   

J s.h kooli omatuludest  

K s.h kohalikult omavalitsuselt  

L s.h muudelt organisatsioonidelt (loetle...)  

 

Käibemaks on abikõlblik ja sisaldub seega abikõlblikes kuludes 

(summa) (H)*  

 Käibemaks ei ole abikõlblik. (summa)**  



*Täidetakse juhul kui käibemaks on abikõlblik. Abikõlblik on käibemaks kui taotleja ei ole 

käibemaksukohuslane või on küll käibemaksukohuslane, kuid tema raamatupidamine on 

korraldatud vastavalt, et on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 

õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu 

või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 

 

**Käibemaks ei ole abikõlblik kui taotleja on käibemaksukohuslane ning tal on õigus  projekti 

raames tasutud käibemaksust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning 

kui käibemaksu hüvitatakse muul moel. 

 

Teised allikad, kust projektile või seotud projekti(de)le on toetust taotletud. Näidata ära 

ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel kaasfinantseerimisotsust 

tehtud 

Toetust andva 

organisatsiooni nimi 

Otsuse tegemise aeg 

toetuse saamise 

kohta/ esitamsie aeg 

juhul kui otsuset 

pole tehtud 

Toetuse suma/ 

taotluse summa 

juhul kui otsust pole 

veel tehtud 

Toetatud/ esitatud 

projekti nimi 

 

 

   

 

 

   

 



III. Muu asjakohane lisainformatsioon (märkida milline) 

 

 

 

 

 

 

IV. Projektikavandi kinnitamine 

 

Allkirjaga kinnitan, et kõik käesolevas eeltaotluses esitatud andmed on õiged: 

 



 

D Muu õppeotstarbelise infrastruktuuri ehitamine, renoveerimine ja sisustamine 

 

I Projekti kavand 

 

1. Nimi: 

 

2. Kavandatav algusaeg ja lõpp (aastaarv): 

 

3. Elluviimise koht (maakonna, omavalitsuse ja asula nimi): 

 

4. Kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest: 

 

5. Kooskõla meetme alasuuna eesmärgiga (kirjeldus kuidas aitab kaasa selle 

saavutamisele):  

a. kutseõppekvaliteedi tõus 

 

b. kutseõppe kättesaadavus  

 

6. Projekti kavandiga hõlmatava hetkeolukorra kirjeldus kutseõppeasutuses: 

 

7. Olulisus kooli kui terviku toimimise seisukohast  

 

8. Hetkeolukorra kirjeldus 

 

9. Kujuneva infrastruktuuri komplektsus 

 

10. Muutunud olukorra kirjeldus lähtudes kokkuhoiust ja ruumikasutuse efektiivsuse 

tõusust.  

 

II Projekti eelarve 

A Projekti eeldatav kogumaksumus (abikõlblik+abikõlbmatu); H+I  

B Taotletav abikõlblik toetus  

C Võimalik abikõlblik kaasfinantseering kokku (D+E+F)  

D s.h. kooli omatuludest  

E s.h. kohalikult omavalitsuselt  

F s.h muudelt organistatsioonidelt (loetle...)  

   

H Abikõlblikud kulud kokku (B+C)  

   

I 
Projekti teostmiseks vajalikud mitteabikõlblikud kulud kokku 

(J+K+L)   

J s.h. kooli omatuludest  

K s.h. kohalikult omavalitsuselt  

L s.h. muudelt organisatsioonidelt (loetle...)  

 

Käibemaks on abikõlblik ja sisaldub seega abikõlblikes kuludes 

(summa) (H)*  

 Käibemaks ei ole abikõlblik. (summa)**  



*Täidetakse juhul kui käibemaks on abikõlblik. Abikõlblik on käibemaks kui taotleja ei ole 

käibemaksukohuslane või on küll käibemaksukohuslane, kuid tema raamatupidamine on 

korraldatud vastavalt, et on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 

õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu 

või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 

 

**Käibemaks ei ole abikõlblik kui taotleja on käibemaksukohuslane ning tal on õigus  projekti 

raames tasutud käibemaksust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning 

kui käibemaksu hüvitatakse muul moel. 

 

Teised allikad, kust projektile või seotud projekti(de)le on toetust taotletud. Näidata ära 

ka need taotlused mis on esitatud, ent mille kohta pole veel kaasfinantseerimisotsust 

tehtud 

Toetust andva 

organisatsiooni nimi 

Otsuse tegemise aeg 

toetuse saamise 

kohta/ esitamsie aeg 

juhul kui otsuset 

pole tehtud 

Toetuse suma/ 

taotluse summa 

juhul kui otsust pole 

veel tehtud 

Toetatud/ esitatud 

projekti nimi 

 

 

   

 

 

   

 



III. Muu asjakohane lisainformatsioon (märkida milline) 

 

 

 

 

 

 

IV. Projektikavandi kinnitamine 

 

Allkirjaga kinnitan, et kõik käesolevas eeltaotluses esitatud andmed on õiged: 

 

  


