Seletuskiri
haridus- ja teadusministri määruse
„Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 „Institutsionaalne
arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ muutmine“ eelnõu
juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõige
2. Määruse muutmise eesmärgiks on muuta määruse punktide sõnastust, mis on tekitanud
arusaamatust ning anda võimalus olemasoleva rahalise ressursi paremaks ärakasutamiseks.
Muudatused on sündinud rakendusasutuse ja rakendusüksuse koostöös, on tehnilist laadi ning
ei mõjuta meetme sisulisi eesmärke.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna
asejuhataja Kristjan Sahtel (tel 7354 064, e-post: Kristjan.Sahtel@hm.ee), teadusosakonna
peaekspert Pille Pikker (tel 7350 215, e-post: Pille.Pikker@hm.ee) ja õigusosakonna jurist Kadi
Mölder (tel 7350 234, e-post: Kadi.Molder@hm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse
suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja
arendustegevus“ meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja
osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm
teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ ehk Asutuste STRateegilise Arengu (edaspidi
ASTRA) toetuse andmise eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.
Määruse eelnõu §-s 1 tehakse järgmised muudatused:
Määruse § 7 lõike 3 punkti 9 sõnastust täpsustatakse, et oleks üheselt arusaadav, millised kulud
on antud punkti osas abikõlblikud. Käesoleva punkti abikõlblikuks kuluks loetakse üliõpilase
juhendamisprotsessis osalevale (kaas)juhendajale või konsultandile makstavat tasu
(kaas)juhendamise või konsulteerimise eest juhul, kui (kaas)juhendaja või konsultant ei tööta
samas asutuses, kus üliõpilane õpib. Antud muudatusega välditakse topelt tasustamist asutuse
töötajale, kes on nagunii asutuse palgal ja saab tööandjalt tehtud töö eest tasu. (Kaas)juhendaja
või konsultantsiooni pakkuv isik ei tohi samal ajal töötada samas asutuses, kus õpib
juhendatav/konsulteeritav isik.
Määruse § 9 lõikes 2 täpsustatakse maksimaalset osakaalu eelarvest, mis suunatakse õppe- ja
teadushoonete rajamiseks. Maksimaalseks osakaaluks on kuni 49% ASTRA kogueelarvest.
Määruse § 16 lõikes 1 on kirjeldatud investeeringute kava muutmist. Investeeringute kava
muutmist võib algatada rakendusasutus kas iseseisvalt või rakendusüksuse ettepanekul
tulenevalt ASTRA vahendite tegelikust kasutamisest, vahehindamise tulemustest, toetusega
seotud mahtude täpsustumisest või muudest asjaoludest. Sama paragrahvi lõigetes 2-6 ja lõikes
7 sätestatut ei kohaldata projektile antava toetuse summa suurendamisel sama paragrahvi lõike
61 alusel.

Määrusesse lisatakse § 16 lõige 61, mis sätestab, et põhjendatud juhtudel ja vabade vahendite
olemasolul võib investeeringute kavaga kinnitatud projektile antava toetuse summat
suurendada kooskõlas taotluste menetlemise määruse §-ga 11. Projektile antava toetuse summa
suurendamist võivad taotleda investeeringute kavaga kinnitatud toetuse saajad.
Määrusesse lisatakse ka § 16 lõige 62, mis selgitab, mida tähendab põhjendatud juhtum sama
paragrahvi lõike 61 tähenduses. Selleks loetakse projekti kallinemist sealhulgas projekti
tegevuste laiendamist, kui see on vajalik projekti eesmärgi täitmiseks, täiendavad tegevused ei
muuda projekti eesmärki ega projekti tulemusnäitajaid ning see toob kaasa ettepaneku esitaja
infrastruktuuri terviklahenduse.
Määrusesse lisatakse § 16 lõige 8, mille kohaselt koostab § 16 lõikes 61 toodud juhtudel
investeeringute kava muutmise eelnõu rakendusasutus. Rakendusasutus võtab eelnõu
koostamisel aluseks sel hetkel teadaolevad taotlused investeeringute kavas toetuse summa
suurendamiseks, hinnates taotluste vastavust hindamiskriteeriumitele ning, kuulates ära
meetme juhtkomisjoni arvamuse. Uute taotluste laekumisel ja meetmes vabade vahendite
olemasolul on võimalik ka korduv investeeringute kava muutmine.
Määruse § 24 lõige 3 sõnastatakse ümber selliselt, et toetuse saaja võib taotleda projektile
antava toetuse summa suurendamist ainult käesoleva määruse §-s 16 sätestatud tingimustel ja
korras.
Määruse eelnõu § 2 reguleerib määruse rakendamist. Määruse § 7 lõike 3 punkti 9 (eelnõu § 1
punkt 1) rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a, kuna sel aastal on ilmnenud
vajadus täpsustada määruse sõnastust ning kirjutada see lahti kõigile arusaadavalt.
3. Eelnõu terminoloogia
Eelnõuga ei võeta kasutusele uusi termineid.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel antud
õigusaktid, mis on kooskõlas vastava EL õigusega.
5. Määruse mõjud
Täiendavaid mõjusid läbivatele teemadele määruse muutmisel ei esine.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu kooskõlastati ministeeriumitega, Riigi Tugiteenuste Keskusega ja Riigikantseleiga
ning esitati arvamuse avaldamiseks rakendusüksusele Archimedes. Esitatud märkused ja
ettepanekud on kirjeldatud kooskõlastustabelis.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja

