SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmise eelnõu
juurde
1. SISSEJUHATUS JA EESMÄRK
Käskkirja eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 30. detsembri 2015. a käskkirja nr
481 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Teaduse rahvusvahelistumine,
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““ elluviimiseks“ (edaspidi „Mobilitas
Pluss“). Muudatusega reguleeritakse SA Eesti Teadusagentuuri poolt elluviidava tegevuse
toetuse andmise tingimusi.
Käskkirja muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus § 16 lõike 1 alusel ning
„Mobilitas Pluss“ lisa 1 kinnitatakse uue terviktekstina.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna
peaekspert Pille Pikker (735 0215, pille.pikker@hm.ee). Eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud
elluviija SA Eesti Teadusagentuur ja rakendusüksus SA Archimedes ettepanekust.

2. EELNÕU SISU JA VÕRDLEV ANALÜÜS
Lisas 1 tehakse muudatus järgmises punktis:
Punkti 3.5 lisatakse uued partnerid Laiers Grupp OÜ (alapunkt 3.5.34.) ning Triumf Research
OÜ (alapunkt 3.5.35.).
Laiers Grupp OÜ taotles edukalt toetust M-ERA.NET taotlusvoorust ning projekti rahastamine
toimub Mobilitas Pluss tegevusest 5.4 – Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont
2020 algatustes osalejate toetamine.
Triumf Research OÜ taotles edukalt toetust Mobilitas Pluss 2018. aasta järeldoktori toetuse
taotlusvoorust (täpsemalt Mobilitas Pluss tegevusest 5.1 – toetused Eestis teadustöö
tegemiseks). Laiers Grupp OÜ on tegevuse partneriks perioodil 01.05.2018-31.12.2022 ning
Triumf Research OÜ perioodil 01.11.2018-31.12.2022.
Läbivalt on üle vaadatud mõisted „partner“, „taotleja“, „toetuse saaja“, „lõppsaaja“ ja viidud
need vastavusse Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses kasutatavate mõistetega.
3. EELNÕU TERMINOLOOGIA, VASTAVUS PÕHISEADUSELE, SEADUSTELE JA
EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE
Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid. Eelnõus sisalduvad muudatused on
kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega, seadustega ning Euroopa Liidu õigusega.
4. EELNÕU MÕJUD JA KÄSKKIRJA RAKENDAMISEKS VAJALIKUD
TÄIENDAVAD KULUTUSED
Eelnõus tehtavad muudatused ei avalda mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele).
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Riigile ja maksumaksjale käskkirja rakendamine täiendavaid rahalisi kulutusi kaasa ei too.
Eelnõu rakendamine võimaldab tegevuste vahendeid eesmärgipärast ja efektiivsemat
kasutamist.
5. TEGEVUSE JÕUSTUMINE
Käskkiri jõustub üldises korras. Käskkirja lisa 1 punkte 3.5.34. ja 3.5.35. rakendatakse alates
tegevuse partneriks olemise perioodi alguskuupäevast.
6. EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumidele eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu ja
arvamuse avaldamiseks SA-le Archimedes ja SA-le Eesti Teadusagentuur. Ettepanekud eelnõu
parendamiseks esitas Rahandusministeerium ning kõigi ettepanekutega on arvestatud.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja
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