
 PROJEKTITÄIENDKOOLITUSKESKUS 

 

Organisatsioon: Projektiteenus OÜ  

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus (üldine) 

Õppekava nimetus eesti keeles: 

 

TOETUS- JA ARENDUSPROJEKTIDE PLANEERIMINE, 

JUHTIMINE NING ARUANDLUS 

01.09.2021 

 (kinnitatud  

Projektiteenus OÜ juhatuses) 

 

Maht ainepunktides ja akadeemilistest tundides: 360 akadeemilist tundi kogumaht, 

sellest 180 auditoorset tundi ja 180 iseseisvat praktilist tundi  

Vastuvõtutingimused: kesk- või kutseharidus, erandkorras ka põhiharidus töökogemuse 

olemasolul äriidee või projektiidee valdkonnast. 

Põhihariduse korral  eelneb õppekavajuhiga vestlus veendumaks, et osaleja on osalenud 

Töötukassa vm karjäärinõustamisel ning tal on nii koolitaja kui ka karjäärinõustaja 

hinnangul võimekus, eeldused ja vastavad  töökogemused projektiplaani arendamiseks. 

 

Sihtgrupid:  

1) Töötud, kes soovivad töötada edaspidi toetus- ja arendusprojektide projektijuhina, 

toetusmeetmete spetsialisti või seiretöötajana või toetusprojektide kirjutamise 

spetsialistina või pakkuda seda ettevõtjana teenusena; 

2) Ettevõtete töötajad, kes soovivad tõsta oma pädevust ja töötada projektimeeskonna 

juhina,  liikmena või projekti assistendina, toetusprojektide koostajana. 

3) Kõrgkoolide või gümnaasiumide lõpetajad, kes soovivad tööturule sisenemisel tõsta 

oma konkurentsivõimet ja saada väljaõppe eelnimetatud ametikohtadele kandideerimiseks 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid ja lõpetamise tingimused: tunnistus vähemalt 

150at mahus  osalemisel auditoorses õppetöös (e-õppes või kontaktõppes) ja praktilise töö 

sooritamisel vähemalt 70% esitatud koolitaja antud praktilistest töödes (sh grupitöödest ja 

iseseisvatest töödest). Tõend väljastatakse vähemalt auditoorse õppetöö läbimisel 

vähemalt 140 at auditoorse töö mahus  ning läbitud õppeperioodil vähemalt 60% esitatud 

koolitaja antud praktilistest töödest (sh grupitöödest ja iseseisvatest töödest).  

Praktilised tööd: 

Toetus- või arendusprojekt koos toetusmeetmes nõutavate lisadega  

Õppematerjalide,  õppekeskkonna ja õppetöö korralduse, lühikirjeldus  

Teadmiste andmine on kombineeritud praktiliste töödega, sh grupitööde, iseseisvate tööde 

tagasiside ja projekti osade praktilise täitmise või täiendamise, parandamisega. 

Kursustele registreerumine: meili teel sigrid@projektiteenus.ee 

 

Õppematerjalid koolitajalt: 1. S. Salla käsiraamat „Projektjuhtimine. Praktiline 

käsiraamat näidisprojektiga“  2. Slaidipakett digitaalsel kujul, mis sisaldab või kuhu 

lisatakse eraldi  3. Toetusmeetmete negatiivsed toetusotsused 4.Näited toetatud 

projektiplaanidest (võimalusel ka õppijate projektide lähedastest valdkondadest) 5. 

Töötukassa, EASi , SA Innove projektiplaanide ja toetusprojektide tüüpvead.  
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Täiendav enim soovituslik õppematerjal: E. M. Goldratt „Kriitiline ahel“ , „Projekti- ja 

protsessijuhtimine“, S.Salla, A. Perens  jt - Äripäeva autorite kollektiiv, Äripäeva 

kirjastus. „Eurorahastamise käsiraamat“, Äripäeva auorite kollektiiv, Äripäeva kirjastus.  

(projektijuhtimisest). Täiendavad soovitused õppematerjalis vastavalt teemadele. 

 

Õppekeskkond: 100% kontaktõpe (sh õuesõpe) ja  e-õpe (peamiselt Google meet 

keskkonnas).  Kontaktõppe osalejaid on võimalik hajutada  2x2 põhimõttel ning  vajadusel 

ka isoleerida suurema rühma korral terve õppepäeva jooksul  3-5 gruppidena 4 erinevasse 

ruumi (v.a koroonast tingitud vastavate riiklike ja koolituspartnerite poolt kontaktõppe 

asendamisel  e-õppe ja kaugõppega: sellisel juhul toimub e-õpe Skype või Zoom 

keskkonnas ja õppematerjal on koostatud põhimõttel, et on võimalik omandada ka 

iseseisvalt kaugõppe vormis.)  

 

Põhiõppekeskkond: Projektiteenus OÜ õppestuudio, aadress: Kure, Saue k., Saku vald. 

Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga. Osaliselt 

võib toimuda õpe sobiva ilma korral ka õuesõppena õppeterrassidel. 

Tellija soovil sisekoolitustel või suuremate gruppide puhul toimub õpe kliendiettevõtte 

ruumides või renditavas õppekeskkonnas, mis vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on 

varustatud või varustatav vajaliku õppetehnikaga. 

 

Õppekorraldus ja õppemeetodid: Koolitus toimub reeglina  5-8 at mahus 

koolituspäevadena, koolituse kellaajad ja koolituspäevade kuupäevad lepitakse kokku 

osalejatega, et tagada maksimaalne osavõtt kontaktõppest. Loenguid ja seminare eraldi ei 

toimu, õpe on interaktiivne ja vaheldusrikas, kombineeritud plaanide tagasiside analüüsi, 

diskussioonidega ja grupitöödega. 

Põhiliseks praktiliseks tööks on osaleja poolt valitud valdkonnast ja ideega toetusprojekt 

koos kõigi toetusmeetme või põhiorganisatsiooni nõutavate lisadega (sh analüüsid).  

Toetusprojekt ja lisad (sh analüüsid) valmivad järk-järgult (loogiliste projekti- ja 

planeerimisetappide kaupa) koolitaja kui projekti- ja ettevõtlusmentori järjepideval 

juhendamisel ja iganädalasel tagasisidestamisel. 

Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sigrid Salla, info@projektiteenus.ee  

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

Kõrgharidus, eelistatult majandusharidus, ärikorraldusalane või filoloogiline. Projektijuhi 

kutsetunnituse olemasolu vähemalt kesktasemel või  projektijuhtimisalane kõrvalaine 

läbitud või süvendatud väljaõpe, mida tõendab tunnistus, tõend või tasemeõppe raames 

läbitud kursuste nimekiri.  

Omab vähemalt 5-aastast projektijuhtimise  töökogemust,  sh vähemalt 2 toetatud 

toetusprojekti  kirjutamise, toetuse taotlemise, toetusprojekti läbiviimise ja aruandluse 

kogemust. On läbinud projektijuhtimise kursused vähemalt 150 at mahus ning omandanud 

projektijuhi kutsetunnistuse (eeliseks on kõrgemad tasemed, kuid sobivad kõik 

projektijuhi tasemed, v.a  madalaim, projekti assistendi,projektimeeskonna liikme tase). 

Tunneb projektijuhtimise kutsestandardit. On kursis E.M. Goldrati õppe- ja 

projektimeetoditega ning omab eeldusi kriitilise tee meetodi rakendamiseks kursuse 

läbiviimisel. Omab toetusprojektidele ja projektiplaanidele toetuse taotlemise, soovitavalt  
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ka toetusmeetme  hindamiseksperdina või toetuste seiretöötajana eelnevat töökogemust. 

Seoses  projektide ja projektiplaanide praktilise juhendamisega ettevõtlus- ja 

projektimentorina on nõutav ka väga hea eesti keele kirjalik ja suuline väljendusoskus, 

kasuks tuleb vastava õppeaine, kõrvalaine või tasemeõppekava läbimine  (nt eesti filoloogi 

haridus). Sooritatud kõrgkoolipedagoogika või  andragoogika või pedagoogikakursus või 

selle puudumisel varasem täiskasvanud õppijate juhendamise- ja õpetamise kogemus.  

 

Eesmärk Kujundada suutlikkus   iseseisvalt ettevalmistada abikõlbulikke  

toetusprojekte ja  arendusprojekte ning juhtida  efektiivselt ja 

toetusprojekti  meeskonda, hinnata projekti tulemusi ja järelmõjusid 

ning teha nõuetekohaselt projektiaruandlust. 

Õpiväljundid 

 

- oskus iseseisvalt  arendada  toetusprojekte, mis vastavad osaleja valitud 

toetusmeetmest toetuse saamise tingimustele  

-  oskus planeerida arendusvajaduste täitmiseks  organisatsiooni ja 

piirkondlikke eesmärke toetavad arendusprojektid  

- oskus leida arendusprojektide teostamiseks sobivad toetusmeetmed jm 

rahastamisallikad 

-  oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte ja  toetusmeetme spetsiifiliste  

strateegiliste eesmärkide ja  rahastamisprioriteetidega 

-  oskus arvestada keskkonnaga: projekti sidusgruppide,  mikro- ja 

makrotasandi faktorite ning valdkondlike nõuete ja regulatsioonidega  

-  ajakavade  koostamise ja hilinemise riskide ennetamise oskus projekti 

tegevuste,  aja ja tööjaotuse planeerimisel 

-oskus planeerida projekti inimressursse ja projekti eelarvet,  arvestades 

toetuse väljamakse süsteemi ja abikõlblikkuse tingimustega 

- teadmised projektitarkvarade põhifunktsioonidest ja eelistest 

- projekti riskide määratlemise, ennetamise ja maandamise oskus 

- oskus projekti teostamisel juhtida, kontrollida ja ümberplaneerida projekti  

- oskus luua ja kujundada pädev ja motiveeritud  projektimeeskond  

- oskus luua  motiveeriv töö ja tulemuste kvaliteedihindamise, tasustamise 

süsteem 

- probleemide, konfliktide ja kriiside ennetamise ja lahendamise oskus 

- oskus  juhtida projektide teostamise raames  muudatusi organisatsioonis 

- oskus analüüsida ja hinnata projekti tulemusi ja pikaajalisi mõjusid 

- oskus teha nõuetekohast aruandlust 

Koolituse põhi- ja alateemad:  
Sissejuhatus toetusprojektide planeerimisse ja juhtimisse. Projektijuhi rollid. 

Projektitaotluse dokumentatsioon. (20/40 at) Projekti ja toetusprojektide mõisted, 

projektorganisatsiooni kuuluvate isikute rollid. Projektijuhi isikuomadused, oskused ja rollid. 

Projekti etapid. Toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud 

lisad. Toetustaotluste tüüpvead. 
Projekti eeletapid ja eeluuringud. Projekti eesmärgistamine, mõõdikud, saavutustasemed. 

(40/80 at) Projekti eeluuringud: mikro- ja makrotasandi mõjutegurid, seadusandlusega seotud 

piirangutega arvestamine, sihtgruppide ja sidusgruppide eeluuring, rahastatate tingimuste uuring. 

Toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, väljundite ja tegevuste määratlus ja 

sidumine rahastajate prioriteetide ja eesmärkidega. Konkurentide analüüs. Logframe meetod.  

EL ja EV toetuste eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; 

abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.  



Projekti ressursiplaneerimine, ajajuhtimine ja projektitarkvara (30/60 at) 

Projekti planeerimise meetodid. Ajaplaneerimine ja ajajuhtimine. Kriitiline tee ja ajapuhvrite 

õige planeerimine. Projektijuhtimise tarkvarade (MS Project, Open Project jt) tööriistad ja 

põhifunktisoonid ressursside planeerimisel ja teostusfaasis ressursside  kontrollimisel ja 

ümberplaneerimisel. 

Toetusprojekti finantsplaneerimine, projekti eelarve (40/80 at) 

Projekti abikõlblik eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti. 

Projekti rahavoogude plaan. 

Toetusprojekti teostamine, meeskonna motiveerimine, juhtimine probleemide 

lahendamine. (40/80) 

Projekti edenemise kontroll. Aja- ja tegevusplaanide uuendamine ja ümberplaneerimine. Aja ja 

raha kokkuhoiumeetmed. Eelarve täitmise ja ülekulude mõju analüüs. Lisaeelarve koostamine ja 

kooskõlastamine.  Projektigrupi meeskonnaks kujundamine ja sünergiline juhtimine. Meeskonna 

motiveerimine. Läbirääkimiste ja argumenteerimise, empaatilise enesekehtestamise, 

peegeldamise jm meetodid suhtlemisel projektigrupi ja sidusgruppidega. Probleemide, 

konfliktide ja kriiside ennetamine ja lahendamine.  

Projekti vahe- ja lõpphindamine, aruandlus ning lõpetamine (10/20) 

Projekti tulemuste ja pikaajaliste mõjude hindamine. Projekti sise-ja välisseire, vahe- ja 

lõppraportid. Projeki lõpetamise tegevused. Projektorganisatsiooni tagasisidestamine ja 

laialisaatmine. 

   


