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2018. aasta esimesel poolaastal avaneb Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetme 2.2 „Tööturul
osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames kaks toetusmeedet, mis võimaldavad
kohalikel omavalitsustel arendada nii teenuseid kui ka tooteid.
Toetuste andmise eesmärgid on:
 tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või
tööturul jätkamise toetamine;
 tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või
tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Kohalikele omavalitsustele mõeldud taotlusvoor avaneb käimasoleva aasta aprillis.
Vooru raames rahastatakse koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse,
päevahoiuteenuse ja intervallhooldusteenuse arendamist ja osutamist kokku 7 miljoni euro
ulatuses. Lisaks kohalike omavalitsuste üksustele võib taotlejaks olla ka kohalike
omavalitsuste liit.
Toetuse vähim summa projekti kohta on 50 000 eurot ning suurim 500 000 eurot. Toetuse
määr on 75%, mis tähendab, et kohaliku omavalitsuse omaosalus peab olema vähemalt
25%.
Lisaks avaneb 2018. aasta kevadel innovatsioonivoor. Meetme eesmärk on parandada
innovaatiliste lahenduste (sh IKT lahenduste) abil sotsiaalvaldkonna teenuste või toodete
kättesaadavust Eestis. Taotlejaks võivad olla juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Toetatavad tegevused on uuenduslike sotsiaalteenuste (v.a sotsiaaltransport)
või toodete arendamine ja kasutusse võtmine, et vastata ühiskonna sotsiaalsetele
vajadustele. Toetust antakse väiketoetusskeemi ja/või põhitoetusskeemi raames. Toetust
pakutakse kahe toetusskeemi kaudu.
Väiketoetusskeem (eelarve kokku 1 mln eurot) avatakse nn jooksva taotlemisena ning on
mõeldud esmase idee edasiarendamiseks ja/või põhitoetusskeemi taotluste
ettevalmistamiseks. Väiketoetusskeemi toetatavad tegevused on:
 olemasoleva olukorra kaardistus, uuringud (sh turu-uuringud), analüüsid ja
ekspertiisid;
 äriplaani koostamine (sh ärimudeli väljatöötamine, projekti realistlikkuse hindamine);
 prototüüpide väljatöötamine ja testimine;
 partnerite otsimine (seminaride, töötubade korraldamine);
 inkubatsiooniteenuse ostmine;
 teenuse disainimine.
Põhitoetusskeem (eelarve kokku 4 mln eurot) on mõeldud uudse toote või teenuse või selle
prototüübi katsetamiseks ja edasi arendamiseks ning kasutusse võtmiseks
sotsiaalvaldkonnas. Põhitoetusskeemi raames toetatakse järgmisi tegevusi:
 teenuse/toote piloteerimine vastavalt välja töötatud lahendusele
 teenuse/toote arendamine vastavalt piloteerimistulemustele;
 teenus/tootearenduseks vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustike arendamine;
 projekti tulemuste levitamine (töötoad, koolitused, infopäevad, turundus ja reklaam
jne);
 teenuse/toote kasutusse võtmine.

Toetuse osakaal väiketoetusskeemil on kuni 85% abikõlblikest kuludest ja põhitoetusskeemil
65% ettevõtetele ja 85% kohalikele omavalitsustele. Ülejäänud projekti rahastus kaetakse
omafinantseeringuga.
Väiketoetusskeemist taotletava toetuse summa projekti kohta on 15 000 kuni 40 000 eurot.
Põhitoetusskeemist taotletava toetuse summa projekti kohta on 50 000 kuni 300 000 eurot.
Mõlemad avatud voorud korraldab (nõustab toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid, korraldab
toetuste väljamaksmist ja kontrolli) SA Innove. Info taotlusvooruse kohta avaldatakse SA
Innove ja sotsiaalministeeriumi kodulehel.

