Põhikoolivõrgu korrastamine
Teine ettepanekute esitamise voor meetme „Koolivõrgu korrastamine"
alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava
koostamiseks oli avatud 10. juulist kuni 2. oktoobrini 2017 kl 17.00.
Innovesse esitati 28 taotlust, kus sooviti toetust ligi 70 miljonit eurot. Taotlused vaatab
läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle
hindamistulemuste alusel koostab HTM 2018 alguses projektide nimekirja eelnõu
investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab Vabariigi Valitsus
Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide
hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Toetatavad tegevused:
•

olemasoleva õppehoone rekonstrueerimine;

•

uue õppehoone ehitamine;

•

õppehoone sisustamine;

•

õppehoone lammutamine.

Projektidele antud toetuste oodatav tulemus:
•

toetust saanud põhikoolide hoonetes on nüüdisaegsed õppetingimused;

•

toetust saanud kohalike omavalitsuse üksuste koolivõrk on korrastatud ning nende
pidamisel olevate koolide õppepind optimeeritud.

Ettepanek toetuse taotlemiseks on oodatud kohaliku
omavalitsuse üksuselt:
•

kes on otsustanud sulgeda gümnaasiumiastme või leppinud kokku riigigümnaasiumi
asutamises;

•

kes on lõpetanud või otsustanud lõpetada õppetegevuse ühes või mitmes põhikooli astmes
või põhikoolis;

•

kes on liitnud või otsustanud liita põhikoole;

•

kes on asutanud gümnaasiumi, mis on tegevust alustanud 01.09.2012 seisuga või varem
ning mis on ainuke kohaliku omavalitsuse territooriumil statsionaarses õppes
gümnaasiumiastmes haridust pakkuv kohaliku omavalitsuse pidamisel olev õppeasutus.

Toetuse määr:
•

Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

•

Omafinantseeringu osakaal projekti abikõlblikest kuludest on vähemalt 15%.

Toetuse summa:
•

Taotlusvooru eelarve on 37 353 183 eurot.

•

Minimaalne toetuse summa on 200 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 5 000 000
eurotühe projekti kohta.

•

Kui projekti eesmärgiks on üksnes endiste õppehoonete lammutamine, on minimaalne
toetuse summa 30 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.

•

Kui projekt sisaldab ehitatava õppehoone kasutuselevõtuga vabaneva endise õppehoone
või selle osade lammutamist, siis maksimaalne toetuse summa projekti kohta on 5 200 000
eurot.

•

Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta võib
taotlusvoorudes kokku olla kuni 8 000 000 eurot.

•

Iga kohaliku omavalitsuse üksus võib ühes taotlusvoorus esitada ühe ettepaneku ühe
põhikooli ühe õppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks. Ettepanek võib sisaldada ka
tegevusi koolivõrgu korrastamise käigus vabaneva endise õppehoone lammutamiseks.

Määrus ja ettepaneku vorm:
•

Meetme määrus

•

Ettepaneku esitamise vorm

•

Lisad:
- Partneri kinnituskiri
- Kulude katteallikad
- Õpilaste prognoos
- Haridustaristu pinna andmed; haridustaristu pinna tabeli NÄIDIS
- Põhikooli ruumimudel
- Projekti eelarve

Ettepaneku lisad palume esitada koos ettepanekuga ühes digikonteineris eraldi failidena.
•

Ettepanekud tuleb esitada ülaltoodud vormil SA Innovesse digitaalselt allkirjastatult
aadressile annika.zupping@innove.ee hiljemalt 2. oktoobril kl 17.00.

Infopäev
Infopäev ettepanekute esitajatele toimus 25. augustil Tallinnas.
Infopäeva materjalid on leitavad siit.
- Loe ka Postimehes 10. juulil ilmunud artikleid põhikoolide korrastamise teemal.

Taotluste hindamise materjalid:
•

Valikukomisjoni töökord

•

Hindamisleht

•

Hindamislehe täitmise juhis (sh ruumimudel)

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus.
Lisainfo: tel 735 0786, e-post: katrin.idasaar@innove.ee

.....................................................................
31. märtsist kuni 30. juunini 2016 toimus ettepanekute esitamise esimene voor meetme
„Koolivõrgu korrastamine" alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–
2020" investeeringute kava koostamiseks.
- Investeeringute kava (02.03.17)
Infopäevad taotlejatele toimusid 20. aprillil ja 21. aprillil 2016. Lisaks toimus infopäev
investeeringute kavasse kantutele 08.03.2017. Infopäevade materjalid on leitavad SIIT.

