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RAHVATERVISE PROGRAMMI ÜLDINFO 

Eesmärk: paranenud rahvatervis ja vähenenud 

ebavõrdsus tervise osas 
 

Programmi operaator: Sotsiaalministeerium 
 

Programmi partner: Norra Rahvatervise Instituut 
 

Eelarve: 10 484 706 eurot, sh Norra toetus 8 912 000 

eurot 
 

Lõpptähtaeg: 30.04.2016 

 

 



Rõhuasetus: laste vaimse tervise valdkonna 

edendamine 

Peamised suunad:  

laste vaimse tervise teenuste arendamine 

teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse 

parandamine 

spetsialistide koolitamine ja kompetentsuse 

tõstmine 

laiemalt tervist toetavat elukeskkonda 

arendavad tegevused 

RAHVATERVISE PROGRAMMI ÜLDINFO (2) 



Programmi rakendusskeem: 

4 eelnevalt kindlaksmääratud projekti 

3 avatud taotlusvooru 

 



EELNEVALT KINDLAKSMÄÄRATUD PROJEKTID (1) 

1. Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus 

Elluviija: Tallinna Lastehaigla 

Toetussumma: 4 900 000 EUR, sh Norra toetus 4 165 000 EUR 
 

 

2. Pikaajalise ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse 

arendamine raske ja püsiva psüühikahäirega 

lastele 

Elluviija: Sotsiaalkindlustusamet 

Toetussumma: 1 728 000 EUR, sh Norra toetus 1 468 800 EUR 



 
EELNEVALT KINDLAKSMÄÄRATUD PROJEKTID (2) 

3. Laste vaimse tervise teenuste kontseptsioon 

Elluviija: Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond 

Toetussumma: 200 000 EUR, sh Norra toetus 170 000 EUR 
 

 

4. Nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi 

edendamine vanglates  

Elluviija: Justiitsministeerium 

Toetussumma: 800 000 EUR, sh Norra toetus 680 000 EUR 



KOLM AVATUD TAOTLUSVOORU 
 

1. Regionaalsete vaimse tervise keskuste 

väljaarendamine 
 

2. Veebipõhiste vaimse tervise ja 

reproduktiivtervise alaste teenuste arendamine 
 

3. Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja 

koolitused 



3. AVATUD TAOTLUSVOOR  
Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja 

koolitused 

Tegevused: 

1. riskikäitumise vähendamine ja sõltuvusainete tarvitamise 

ennetamine kogukonnas – sotsiaalkampaaniad 

Sihtgrupp: Eesti elanikkond rõhuasetusega noortele 

2. tervise ja vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamine 

väljaspool tervise sektorit töötavate spetsialistide hulgas - 

koolitused ja juhendid 

Sihtgrupp: kogukonna tasandil mitte tervise sektoris töötavad spetsialistid, nt 

otsuste langetajad KOV-ides, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, 

noorsootöötajad jne 

 



3. taotlusvooru tingimused 

Taotlusvooru toetus kogusumma: 870 000 EUR 

Toetus 1 projektile:  

min. 170 000 EUR 

maks. 200 000 EUR (koolitused ja juhendid) 

maks. 330 000 EUR (sotsiaalkampaaniad) 

Oodatud taotlejad:  

teadus- ja arendusasutused  

valitsusvälised organisatsioonid 
Valitsusväline organisatsioon - juriidilise isikuna moodustatud mitteärilise eesmärgiga vabatahtlik 

organisatsioon, mis on sõltumatu kohalikust, regionaalsest ja keskvalitsusest, avaliku sektori 

asutustest, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Religioosseid institutsioone ja poliitilisi parteisid 

ei käsitleta valitsusväliste organisatsioonidena. 

Omafinantseeringu min. määr on 10% valitsusvälistele 

organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele 



Taotluse esitamine ja abikõlblikkuse periood 

Taotlusvoorud avatud vähemalt 2 kuud  

Taotlus peab olema etteantud vormil ja koos kõigi 

vajalike lisadega 
taotlus („Taotlusvorm“) 

detailne eelarvetabel („Eelarvevorm“) 

projektijuhi CV 

partneri(te) kinnituskiri projektis osalemise kohta (partnerite 

olemasolul) 

Tegevused ja kulud on abikõlblikuks alates 

rahastusotsusest (ministri käskkiri)  

Tegevused peavad olema lõppenud ja kulud tehtud 

hiljemalt 31.12.2015. 



Taotluse menetlemine 

Kinnitus e-kiri 

Vastavus haldus- ja abikõlblikkuse kriteeriumitele 

Hindavad 2 ministeeriumist sõltumatut ja erapooletut eksperti 

3. hindaja kui punktide erinevus suurem kui 30% 

Paremusjärjestus 

Projektitaotlusi, mille hindamise keskmine punktitulemus alla 65 

punkti 100-st võimalikust, ei rahastata 

Valikukomisjon 

Otsuse kinnitamine ministri käskkirjaga 

Teavitus tulemusest e-kirja teel 2 nädala jooksul alates ministri 

käskkirja kinnitamisest ja tulemused Sotsiaalministeeriumi 

kodulehel http://norra.sm.ee 

 



Hindamise kriteeriumid 

Elluviijate taust ja pädevus 10 

Projektitaotluse eesmärgipärasus 10 

Sihtgruppide ja partnerite valik ja kaasatus 15 

Projekti teostatavuse kvaliteet 25 

Mõju ja jätkusuutlikkus 25 

Majanduslik tõhusus 15 

KOKKU 100 

  



Abikõlblikud otsekulud 

projekti tööjõukulu (brutopalk + tööandja maksud), mis vastab 

projekti elluviija ja projekti partneri tavalisele töötasupoliitikale 

  

projektis osalevate isikute reisi- ja päevarahad, tingimusel et need 

on kooskõlas projekti elluviija ja projekti partneri reisikulude 

tavapraktikaga ja siseriiklike regulatsioonidega 

 

uute või kasutatud seadmete kulu, tingimusel et seda 

amortiseeritakse vastavalt projekti elluviija ja samalaadsete 

esemete suhtes kohaldatavale heale raamatupidamistavale  



Abikõlblikud otsekulud (2) 

muude projekti elluviija poolt projekti elluviimise eesmärgil 

sõlmitud lepingutega kaasnevad kulud 

 

projektilepinguga igale projektile kehtestatud nõudmistest otseselt 

tulenevad kulud, sh avalikustamise ja informatsiooni levitamise 

kulud, projekti tegevuste hindamise ja auditiga seotud kulud, 

materjalide tõlkimise ja paljundamise kulud 



Abikõlblikud kaudsed kulud 

Kaudseteks kuludeks loetakse projekti elluviimisega 

kaasnevad  

administreeriva personali personalikulud  
 nt raamatupidaja 

üldkulud 
 bürootarbed 

 sidekulud, sh telefon ja postikulu 

 infotehnoloogia kulud, sh kontoritehnika rent ja liising ning serverite, võrkude ja 

kontoritehnika hooldus- ja remondikulud 

 kommunaalkulud, sh kütte, vee, elektri ja ruumide koristamise kulud 

 ruumide rent 

 valveteenus 

maamaks 

 projektiga seotud pangakonto avamise ja haldamise kulud ning makse 

ülekandetasu, kui eraldi pangakonto on projektis vajalik 



Abikõlblikud kaudsed kulud (2) 

Arvestatakse ühtset kindlat määra (inglise k flat-

rate), mis on täpselt 15 % abikõlblikest otsestest 

personalikuludest (sisutegevused) 
 

Arvutatakse ilma eelneva statistilise keskmise 

kalkulatsioonita 



Toetuse maksed 

ettemaksed, vahemaksed ja lõppmakse  
 

aruandlusperioodi nr 1 ja 2 ettemaks 25% 
 

aruandlusperiood 4 kuud 
 

viimane makse (10%) lõpparuande kinnitamisel 



Projekti vahe- ja lõpparuanne 

3 korda aastas projekti sisu- ja finantsaruanne (hiljemalt 

20 tööpäeva jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu) 

 

Lõpparuanne hiljemalt 40 tööpäeva jooksul (hõlmab nii 

sisuaruannet kui ka finantsaruannet) 

 

Ministeerium kontrollib 10 tööpäeva jooksul vahe- ja 20 

tööpäeva jooksul lõpparuande  

 

Puuduste mitteesinemisel kinnitab Sotsiaalministeerium 

projekti aruande 

 



Kahepoolsete suhete fond 

 

Meede A - 3. avatud taotlusvooru taotlejatele 

Meede B - heakskiidetud projektide elluviijatele 
 

Meede A: 

Eesmärk on toetada ja soodustada projekti partnerite 

otsingut doonorriigist Norrast ja partnerluse arengut enne 

avatud taotlusvooru projektitaotluse esitamist. 



Meede A 

Võimalik esitada taotlus ainult koos Norra 

partneriga 

Taotlemiseks etteantud taotlusvorm – vorm ja 

juhend kodulehele norra.sm.ee  

1) taotleja ja partneri kontaktid 

2) 3. taotlusvooru kavandatava projekti idee 

3) kahepoolsete suhete fondi kasutamise eesmärgid, 

planeeritud koostöö tegevused 

4) eelarve 

Taotlemise tähtaeg tõen. detsembri alguses 

Taotlus inglise keeles 

 



Meede A (2) 

Maks. toetus 30 000 EUR 

Min. omafinantseering 15% 

Taotlusi hindab koostöökomitee  
Koosneb Sotsiaalministeeriumi ja Norra Rahvatervise Instituudi 

esindajatest 

Abikõlblikud kulud: 
konverentside, seminaride, kursuste, koosolekute ja töötubade kulud  

tasud ja reisikulud seoses osalemisega konverentsidel, seminaridel, 

kursustel, koosolekutel ja töötubades  

õppereiside reisikulud 

välise nõustamise tasud 

ekspertide reisi- ja palgakulud 

kulud seoses teostatavusuuringute ning finants- ja majandusanalüüside 

koostamisega 

taotluse koostamiseks vajalike andmete ostmine  

 



Järgmised sammud 

Ideearendus koos partneritega  
Selleks Sotsiaalministeeriumi kodulehele partneriotsingu vorm ja 

kontaktid 

3. taotlusvooru avamine 

Küsimused, idee peegeldused 

Taotluste esitamise tähtaeg veebruaris 2014  



 

Tänan tähelepanu eest! 

 
Lisainfo:  

http://norra.sm.ee  Rahvatervise programm 

 

Anna Toots 

62 69 146 

anna.toots@sm.ee  


