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Meetme 3.2  

„Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse 
„Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste 

pakkumine“ toetuse taotlus 

 
1. Projekti osapooled 

 

1.1 Taotleja  

Nimi (juriidiline isik)  

Registrikood  

Juriidiline vorm  tulundusühistu 

 täisühing 

 füüsilisest isikust ettevõtja 

 äriühing 

 usaldusühing 

 osaühing 

 aktsiaselts 

 tulundusühing 

 sihtasutus 

 mittetulundusühing 

 riiklikud üksused 

 kohaliku omavalitsuse üksused 
 

Telefon  

E-post  

Riik  

Aadress  

Postiindeks   

Pangakonto  

   Projekti kulude käibemaks  saab küsida riigilt tagasi 
 jääb kulu tegija kanda 



Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde 
tegemiseks tuleb läbi viia riigihange 

 jah 
 ei 
 ei kohaldu 

Kontaktisik1 

Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

Allkirjaõiguslik isik 

Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

 

1.2 Partner  

1.2.1 Partner 12  

Nimi (juriidiline isik)  

Registrikood  

Juriidiline vorm  tulundusühistu 

 täisühing 

 füüsilisest isikust ettevõtja 

 äriühing 

 usaldusühing 

 osaühing 

 aktsiaselts 

 tulundusühing 

 sihtasutus 

 mittetulundusühing 

 riiklikud üksused 

 kohaliku omavalitsuse üksused 
 

Telefon  

E-post  

Riik  

Aadress  

Postiindeks   

Pangakonto  

   Projekti kulude käibemaks  saab küsida riigilt tagasi 
 jääb kulu tegija kanda 

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde 
tegemiseks tuleb läbi viia riigihange 

 jah 
 ei 
 ei kohaldu 

Kontaktisik3 

                                                 
1  Esindajate paljususe korral lisada ridu 
2  Iga partneri kohta lisatakse loetletud andmed lisades vajadusel ridu 
3  Esindajate paljususe korral lisada ridu 



Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

Allkirjaõiguslik isik 

Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

 
2. Projekti üldandmed 
 

2.1 Projekti nimi   

2.2 Projekti algus ja lõpp (pp.kk.aa)  

2.3 Projektiga seotud toetused 

Kas taotleja on rakendanud, taotlenud või kavatseb taotleda vahendeid 
käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste 
rahastamiseks? („Jah“ vastuse puhul täita all olev tabel. Vajadusel lisada ridu) 

 jah    
 ei 

Rahastaja nimi Toetuse täpsustus Kuupäev Summa 

    

    

    

2.4 Taotleja kogemused taotluses toodud tegevustega analoogsete tegevuste elluviimisel 
(kuni pool lehekülge) 

 
3. Sisu 
 

3.1 Projekti toetatavad tegevused 

Valdkond, millesse projekt panustab4  I ja II taseme haridusega 16–29-
aastaste noorte konkurentsivõime 
tõstmiseks ja tööle aitamiseks; 

 pikka aega (vähemalt 12 kuud) 
tööturult eemal olnud inimeste 
konkurentsivõime tõstmiseks ning 
tööle aitamiseks. 

 

 
 

3.2 Projekti kirjeldus 

 

3.2.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest (max 3000 tähemärki) 
 
 

 

3.2.2 Projekti eesmärk ja tulemused (max kokku 3000 tähemärki) 
 

Tulemus 15: Projektis osalenud inimeste osakaal, kes on asunud peale projektist lahkumist 

tööle, sh füüsilisest isikust ettevõtjana ............% 

                                                 
4 Märgitakse valdkond, millele on taotlusvoor välja kuulutatud 
5 Vajadusel lisada tulemusnäitajaid 



 

 

3.2.3 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (max 3000 tähemärki) 
 

 

3.2.4 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus (max 3000 tähemärki) 
 
 
 

 

3.2.5 Kaasnevad riskid ja nende maandamine (max 3000 tähemärki) 

 

3.2.6 Projekti kasusaajad        I ja II taseme haridusega noored 
(vanuses 16–29)   
      pikaajalised töötud 
      heitunud 
      mitteaktiivsed 
 

3.2.7 Kasusaajate asukoht       üle-eestiline   
      piirkondlik   
 

3.2.8 Rakenduspiirkond6       Harju maakond 
Linn: 
Vald: 

      Hiiu maakond 
Linn: 
Vald: 

      Ida-Viru maakond 
Linn: 
Vald: 

      Jõgeva maakond 
Linn: 
Vald: 

      Järva maakond 
Linn: 
Vald: 

      Lääne maakond 
Linn: 
Vald: 

      Lääne-Viru maakond 
Linn: 
Vald: 

      Põlva maakond 
Linn: 
Vald: 

      Pärnu maakond 
Linn: 

                                                 
6 Näidata maakond, linn ja/või vald, kus kasusaajad, kellele on projekti tegevused suunatud, asuvad. 



Vald: 
      Rapla maakond 

Linn: 
Vald: 

      Saare maakond 
Linn: 
Vald: 

      Tartu maakond 
Linn: 
Vald: 

      Valga maakond 
Linn: 
Vald: 

      Viljandi maakond 
Linn: 
Vald: 

      Võru maakond 
Linn: 
Vald: 

 

 

3.2.9 Kasusaajate täpsustus 
 
 

 
 

3.3 Projekti mõjud (märkida ristiga ja selgitada lühidalt) 

3.3.1 Projekti mõju infoühiskonnale     
  mõjutab 
 ei mõjuta 

Selgitus: 
 

3.3.2 Projekti mõju võrdsetele võimalustele 
 
3.3.2.1 Sooline võrdsus (kas projekti lõpptulemus mõjutab meeste ja naiste olukorda 
ühiskonnas)7         

  jah 
  ei 

Alljärgnev osa täidetakse „jah“ vastuse korral 
a) Projekt sisaldab tegevusi, mis panustavad otseselt soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisse:   
 jah   ei 

Tegevuste kirjeldus:  
 

b) projekt panustab soolise võrdõiguslikkuse edendamisse läbi sooküsimuste 
lõimimise8 projekti ettevalmistamisse, rakendamisse ja seiresse 

 jah  ei  
„jah“ vastuse korral selgitus, kuidas on projektis rakendatud sooküsimuste 
lõimimist:  
 

                                                 
7 Soolise võrdsuse tagamine tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusi ja vastutust kõikides 
eluvaldkondades. Kõik poliitikad, mis lõpptulemusena mõjutavad inimeste olukorda ühiskonnas, mõjutavad sh ka naisi ja mehi. 
8 Taotluse koostamisel, projekti  rakendamisel ja seires võetakse arvesse naiste ja meeste erinevat olukorda ja vajadusi ning 
hinnatakse mõju naiste ja meeste sotsiaal-majanduslikule olukorrale ühiskonnas selleks, et tagada ühtmoodi kasu nii naistele kui 
meestele ning kaotada ebavõrdsus. 



 
3.3.2.2 Võrdne kohtlemine   

  jah 
  ei  

Alljärgnev osa täidetakse „jah“ vastuse korral 
Kirjeldada, kuidas on projekti ettevalmistamise ja rakendamise ajal tagatud: 
a) erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine; 
b) puudega inimeste võrdne kohtlemine; 
c) võrdne kohtlemine sõltumata inimese soost, rassist või rahvuslikust 
kuuluvusest; usutunnistusest või veendumusest või seksuaalsest sättumusest   

 
 

 
 
4. Näitajad 

 

Näitaja nimetus Sihtväärtus 

Aktiivseid tööturuteenuseid saanud 
osalejate arv 

 

5. Tegevused 

Tegevuse nimetus Tegevuse täpsustus9 

Planeeritud 
algus 

(pp.kk.aa) 

Planeeritud 
lõpp 

(pp.kk.aa) 

    

    

    

6. Üldised näitajad 

1. Kas projekti viivad osaliselt või täielikult ellu sotsiaalpartnerid või 
vabaühendused? 

 jah  ei 

2. Kas projekti üheks eesmärgiks on naiste jätkusuutliku osaluse ja edu tagamine 
tööhõives? 

 jah  ei 

3. Kas projekt on suunatud riigi, piirkonna või kohaliku tasandi haldus- ja 
ametiasusutele või avalike teenuste osutamisele? 

 jah  ei 

4. Projektist otseselt (nii rahaliselt kui mitterahaliselt) toetatud mikro-, väikese-ja 
keskmise suurusega unikaalsete ettevõtete (sealhulgas ühistute ja 
sotsiaalmajandusettevõtete) arv 

 

 

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: 

 Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise 
nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel; 

 Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud 
toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse; 

 Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb 
aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 

                                                 
9 Kui projekti on kaasatud partner või koostööpartner, sh rahvusvaheline koostööpartner, siis näidatakse, mis tegevusi nad ellu 
viivad või mis tegevustesse on nad kaasatud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para45


nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse 
tunnistada kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 
nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused; 

 Kinnitan, et olen teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja olen 
taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega; 

 Kinnitan, et minul ja mu partneri(te)l või meie seaduslikul esindajal ei ole 
karistusseadustiku § 209, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat 
karistust; 

 Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse 
struktuuritoetuse seaduse alusel. 

..................................…(kinnitaja nimi)  kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged, 
olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para22

