
Lisa 3. Meetme tegevuste rahastamine

Tabel 1. Meetme tegevuste rahastamine taotlusvoorude lõikes 

1

kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppejõudude,

pedagoogilise personali taseme- ja

täiendusõppesüsteemi arendamine ja rakendamine, sh

stažeerimine ja täiendõpe välisülikoolides ning teadus-

ja arendusasutustes, täiskasvanukoolitajate või

ettevõttes töötavate praktikajuhendajate koolitus;

2574367 4 13094494 17 21408876 26 37077737 47

2

õppekavaarendus, sh Euroopa Sotsiaalfondist

kaasfinantseeritavate koolitustega seotud uute

õppevahendite väljatöötamine või hankimine ning

uuenduslike õpi- ja õpetamismeetodite omandamine

kutsekeskhariduse ja kõrghariduse tasemel, arendust

toetava personali koolitamine;

3033163 5 18165816 23 32292809 30 53491788 58

3

nõustamissüsteemi edasiarendamine lõimitud

nõustamismudeli arendamise ja rakendamise kaudu,

nõustajate ja tugiisikute koolitus, info- ja metoodiliste

materjalide väljatöötamine, uuringute läbiviimine;

124980 1 5882577 7 10873393 7 16880950 15

4

paindlike õppimisvõimaluste juurutamine, sh

ettevõttepraktika ja õpipoisikoolituse laialdasem

rakendamine, kutsealase eelkoolituse rakendamine,

laialdasem koostöö ettevõtetega, Internetil põhinevate

õppevormide ehk E-õppe rakendamine;

2871372 5 14292794 15 33209422 27 50373588 47

5

põhikoolist või kutseõppeasutusest väljalangemise

ennetamiseks ja väljalangenute taas haridussüsteemi

kaasamiseks rakendatavad meetmed, sh

kvalifitseeritud pedagoogide ja nõustajate

ettevalmistus;

631499 3 4408300 5 5652240 6 10692039 14

6
kvaliteedi tagamise süsteemi arendamine ja

rakendamine kutse- ja kõrghariduse tasemel;
1900946 2 10280823 8 4171470 7 16353239 17

7
elukestva õppe võimaluste loomine madala

konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele;
2610154 5 10439285 7 3675474 5 16724913 17

8
infobaasi loomine täiskasvanute õppimisvõimaluste

kohta;
0 0 3089871 3 3623823 3 6713694 6

9
õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteemi

väljatöötamine ja juurutamine;
0 0 2184921 1 0 0 2184921 1

10
kutsekvalifikatsioonisüsteemi edasiarendamine ja

rakendamine;
12678544 3 5849069 4 2197297 5 20724910 12

11

kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi tõstmine

rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele, sh

arendustegevus, muu vastava valdkonnaga seotud

innovaatiline tegevus, koostöövõrgustike arendamine,

uuringud;

2446094 4 18914177 20 31490498 33 52850769 57

12

välistippspetsialistide rakendamine kutse- ja

kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks, sh pikaajaliste

lepingute alusel, järeldoktorantuuri läbimise ja

õpetamisvõimaluste pakkumine;

219748 1 10792928 12 29246941 27 40259617 40

13

tippspetsialistide koolitamine Eesti majanduse

võtmevaldkondades (kasutajasõbralikud

infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng, biomeditsiin ja

materjalitehnoloogiad) ning muudel majanduse

konkurentsivõime tõstmisega seotud erialadel;

0 0 11977377 14 11868829 13 23846206 27

14

pedagoogiliste erialade õppurite koolitamine info- ja

kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT ) vahendite

kasutamiseks õpetamisel;

1681198 1 371429 1 1443516 3 3496143 5

15

õpetajate ja õppejõudude koolitamine

digitaaltehnoloogia valdkonnas ning E-õppe materjalide

loomiseks.
2359742 3 4032896 5 7883886 6 14276524 14

KOKKU 33131807 37 133776757 142 199038473 198 365947038 377

Kolmandas taotlusvoorus 

rahastatavad projektid 

(60)

ESFi 

rahastamine 

(EEK)

projektide 

arv

Projektid kokku (101)

ESFi 

rahastamine 

(EEK)

projektide 

arv

T
e
g

e
v
u

s
e
 n

r.

Meetme tegevus

Teises taotlusvoorus 

rahastatud projektid (31)

ESFi 

rahastamine 

(EEK)

projektide 

arv

Esimeses taotlusvoorus 

rahastatud projektid (10)

ESFi 

rahastamine 

(EEK)

projektide 

arv


