Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme 1.3.1
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamine“ avatud
taotlusvoorudest toetust saanud projektide hindamine
Tulemuste kokkuvõte

Uuringust
Uuringu fookus
 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava inimressursi arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Kvalifitseeritud
tööjõu pakkumise suurendamine“ I–IV avatud taotlusvoorus toetust
saanud projektid.
 Kokku 112 projekti, mis viidi ellu perioodil 01.01.2007–31.12.2013.
Uuringu tellija: sotsiaalministeerium
Uuringu läbiviija: Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
RAKE

Uuringust
Uuringu eesmärk: Hindamise käigus selgitati välja
 kuivõrd on avatud taotlusvoorudest toetust saanud projektide tegevused
kooskõlas meetmele seatud eesmärkidega (hinnang asjakohasusele);
 kuivõrd on tegevused aidanud kaasa eesmärkide saavutamisele (hinnang
tulemuslikkusele);
 kas tegevusi on elluviidud kuluefektiivselt nii ajalist kui finantsressurssi
arvestades (hinnang tõhususele) ning
 kuivõrd on tagatud saavutatud tulemuste kestmine projektide lõppemise
järel (hinnang jätkusuutlikkusele).

Uuringu metoodikast
Hindamise sisendid
 Dokumendid (struktuurivahendite regulatsioonid, projektide dokumendid)
 Projektijuhtide veebiküsitlus (vastas 48 projektijuhti)
 Projektides osalenute veebiküsitlus (vastas 577 inimest)
 Intervjuud projektijuhtidega (13 intervjuud)
 Intervjuud sotsiaalministeeriumi ja SA Innove esindajate ning taotluste
hindajatega (8 intervjuud)
 Aruteluseminarid (2 seminari, kokku 16 osalejat)
 Avalikult kättesaadavad andmed (töötukassa)

Hinnang asjakohasusele
Kõik elluviidud projektid on asjakohased ehk kooskõlas rakenduskava,
prioriteetse suuna ja meetme eesmärkidega.
Avatud taotlusvoorude projektid toetasid kolmest sõnastatud alameesmärgist
ja meetme üldeesmärgist tulenevast eesmärgist peamiselt vaid ühte:
 töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine ja üldine tööjõu pakkumise
suurendamine – tugev kooskõla;
 kvalifitseeritud tööjõu pakkumine (ehk töötajate kvalifikatsiooni tõstmine)
– nõrk kooskõla;
 töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine – väga nõrk kooskõla;
 tööjõu sisse- ja väljarände potentsiaali parem ärakasutamine – väga nõrk
kooskõla.
Regionaalne kaetus oli projektidel hea ning registreeritud töötute arv ja neile
suunatud avatud taotlusvoorude projektide arv maakonna tasemel vaadatult
heas kooskõlas.

Hinnang tulemuslikkusele
Enamik hinnatud projektidest on tulemuslikud (112st projektist 90
ehk 81%) vähetulemuslikke projekte on 6 (5%).
Kõikide hinnatud AT projektide peale kokku sai projektide lõpparuannete järgi
avatud taotlusvoorude projektidest teenust enam kui 47,5 tuhat inimest.
Olulised on tugiteenused.

Vähemtulemuslikud tegevused on käsitööoskuste arendamine ja keeleõpe.
Kohati oli projektides probleeme tulemuslikkuse indikaatorite valikuga ja
neile sihttasemete seadmisega, samuti on sageli oldud liiga optimistlikud
rakendumise määra prognoosimisel.
Edutegurid: piirkonna ja sihtgrupi tundmine.

Hinnang tõhususele
Enamik avatud taotlusvoorude projekte viidi ellu keskmiselt (45%
hinnatavatest projektidest) või väga (38% projektidest) tõhusalt.
Olulisi probleeme ajakavas püsimisega hinnatud avatud taotlusvooru
projektide puhul ei olnud.
Projektid ei järginud eelarvete täitmisel sedavõrd täpselt planeeritut.

Hinnang jätkusuutlikkusele
Jätkusuutlikud on olnud pooled hinnatud projektidest.

Projektijuhtide küsitluse põhjal jätkasid projekti tegevusi kõige sagedamini
projekti täitjad ise, märksa vähem projektiga seotud või piirkonnas tegutsevad
MTÜ-d või kohalikud omavalitsused.
Projektide elluviijad ja ka hindajad tõlgendavad jätkusuutlikkust väga
erinevalt.

Soovitused – info jagamine
 Uuel EL eelarveperioodil võiks kogu info erinevate taotlusvoorude ja
muude rahastamisvõimaluste (nt riikidevahelised koostööprogrammid,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm jt) kohta koondada ühte
infoportaali, nt struktuurifondide veebilehele www.struktuurifondid.ee.
 Avatud taotlusvoorust rahastatud projektide lõppedes võiks sarnase
sihtrühmaga tegelenud projektide kohta teha ühise lõpuseminari, kus
arutatakse õnnestumisi ja ebaõnnestumisi ning nende põhjuseid.

Soovitused – tegevused
 Meetme määruses võiks selgemalt välja tuua, et lubatud tegevuste ja
lähenemiste loend ei ole lõplik ja taotlejatel on lubatud välja pakkuda teisi
tegevusi ja lähenemisi, kui nende kasutamine on põhjendatud.
 Projektitegevused võiksid olla senisest enam suunatud täiend- ja
ümberõppe programmidele, kus fookus on oskustööjõu arendamisel, et
soodustada osalenute kvalifikatsiooni tõstmist ja perspektiivikate
töökohtade leidmist.
 Uuel programmiperioodil võiks enam tähelepanu pöörata siseriikliku
tööjõu mobiilsuse soodustamisele ja vastavate takistuste leevendamisele.
Projektide valikul võiks rohkem arvestada regionaalse tööjõu- ja
tööpuudusega, soodustades transpordi ja majutustoetuste kasutamist viia
praktikaid, tööharjutusi jmt teenuseid läbi piirkondades või ettevõtetes,
kus tööjõupuudus on teravam jt.
 Pikaajaliste töötute puhul võiks juhtida taotlusvooru tutvustavates
materjalides ja üritustel projektijuhtide tähelepanu vajadusele osutada
sellele sihtrühmale ka sõltuvus- ja psühholoogilist nõustamist.

Soovitused – taotluste hindamine
 Taotluste hindamisse võiks konsultantidena või hindajatena kaasata
sihtrühma esindajaid (nt liitude kaudu – EPIK, ELIL, ENL jt).
 Kaaluda võiks kaheetapilist hindamist, kus esimeses etapis hinnatakse
kvalifitseerumisnõuetele vastavust ja teises taotluse sisu.
 Projektide valikul tuleks senisest enam pöörata tähelepanu dubleerivate
tegevuste rahastamise vältimisele, sh hoiduda samas piirkonnas samale
sihtgrupile sarnaste tegevuste elluviimisest ning töötukassa, HTMi ja teiste
asutuste tegevuste dubleerimisest.

Soovitused – tulemuslikkus ja eelarve kasutamine
 Rakendusüksus võiks tegevuste tulemuslikkust mõõta ka pikemaajaliselt,
soovitatavalt kuus kuud pärast tegevuses osalemist. Eelistatavalt peaks
analüüs olema registriandmete põhine.
 Projekti eelarve kasutamine võiks olla paindlik, kuid siiski kontrollitav.
Projektijuhtidel võiks praeguse 5% asemel olla võimalik kuni 10%
sisutegevuste eelarvest eelarveridade vahel ümber jagada ilma
kohustuseta seda muutust rakendusüksusega kooskõlastada.

Täname!
Lisainfo: Kerly Espenberg (e-post kerly.espenberg@ut.ee)

