SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmise eelnõu
juurde
I SISSEJUHATUS
Käskkirja eelnõuga muudetakse kahte haridus- ja teadusministri käskkirja, millega
reguleeritakse SA Eesti Teadusagentuuri poolt elluviidavate tegevuste toetuse andmise
tingimusi:
-

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“);
haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2015. a käskkirja nr 486 „Tegevuse "Valdkondliku
teadus- ja arendustegevuse toetamine" toetuse andmise tingimuste kinnitamine“ (edaspidi
„RITA“).

Käskkirju muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus § 16 lõike 1 alusel ning
„Mobilitas Pluss“ lisa 1 ja „RITA“ lisa 1 kinnitatakse uute terviktekstidena.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Ursula Tubli (735 0316, ursula.tubli@hm.ee), teadusosakonna peaekspert Mariann Saaliste
(735 0214, mariann.saaliste@hm.ee), õigusosakonna jurist Marko Jaeger (735 4063;
marko.jaeger@hm.ee) ja rahandusosakonne välisvahendite juht Inge Oopkaup (735 0279,
inge.oopkaup@hm.ee). Eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud elluviija SA Eesti
Teadusagentuur ja rakendusüksus SA Archimedes ettepanekutest.

II EELNÕU SISU
Eelnõu seletuskiri koosneb kahest osast: esimeses osas põhjendatakse „Mobilitas Pluss“ lisas 1
ja kolmandas osas „RITA“ lisas 1 tehtavaid muudatusi.
1. Eelnõu punktiga 1 muudetakse „Mobilitas Pluss“ lisa 1 ja lisa 2, mis kinnitatakse
uue terviktekstidena.
Lisas 1 tehakse muudatused järgmistes punktides:
Punkti 3.5 lisatakse uus partner Cleantech ForEst MTÜ, kellest on saanud Climate-KIC partner
ning seetõttu on tal võimalus osaleda „Mobilitas Pluss“ tegevuse 5.4 elluviimises alates 1.
jaanuarist 2018.
Lisaks vaadatakse partnerite nimekiri üle tulenevalt asutuste liitumistest. Alates 1. augustist
2017 kuulub Eesti Infotehnoloogia Kolledž Tallinna Tehnikaülikooli koosseisu ja 1. jaanuarist
2018 on Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium liitunud Tartu Ülikooliga. Selge loetavuse
huvides lisatakse punkti 3.5 tabelisse täiendav veerg, kus sätestatakse kõigi partnerite partneriks
olemise periood.
Punktis 5.1.4. teisest lõigus kustutatakse lause „Järeldoktoriprojekti juhendajaks Eestis saab
olla suuremahulise teadusprojekti (institutsionaalne uurimistoetus, personaalne uurimistoetus,
sihtfinantseeritav teadusteema, Euroopa Liidu raamprogrammi projekt jms) juht või põhitäitja.“
Kuigi elluviija tegi ettepaneku, et antud lauset tuleks täiendada, et juhendajaks võib olla ka
erasektoris läbiviidava teadus- ja arendustöö projekti juht, siis arutelude tulemusena leiti,
otstarbekam on lause kustutada. Juba praegune „Mobilitas Pluss“ sõnastus võimaldab
juhendajaks olla erasektori töötajal ja erasektori osalus on toetatud. Antud nõue juhendaja kohta
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kehtis „Mobilitas Pluss“ kinnitamise ajal ka riikliku järeldoktori skeemis, kuid on tänaseks sealt
eemaldatud põhjusega, et laiendada juhendajate ringi. Ei ole alust piirata juhendajaks olemist
üksnes suuremahulise projekti juhiks olemise nõudega. Sageli täidavad kaasjuhendamise
ülesandeid suuremahulist projekti mitteomavad teadlased ja teevad seda väga hästi ning antud
nõue võib kaasa tuua üksnes formaalsete juhendajate nimetamise, kuigi sisuliselt täidab
juhendaja ülesandeid kaasjuhendajaks määratu.
Punktis 5.4.1. täpsustatakse EIT (European Institute of Innovation &Technology1)
konsortsiumi partnerite toetussummasid ja toetuse kasutamise aega lähtudes partneri staatusest
konsortsiumis. Kui seni on toetatud EIT-s osalejaid kuni 30 000 euroga aastas maksimaalselt
kahel aastal, siis edaspidi on tuumikpartnerile hüvitatavate kulude piirmäär 50 000 eurot aastas,
et tõsta asutuste motivatsiooni tuumikpartnerina, ja assotsieerunud partnerile 30 000 eurot
maksimaalset nelja aasta vältel, et maksimeerida partnerina saadavat toetust. Teist tüüpi EIT
partnerite, sh EIT RIS2 (Regional Innovation Scheme) skeemis osalevatele partneritele,
makstakse toetust varasemas määras kuni 30 000 eurot maksimaalselt kahel aastal. Muudatus
võimaldab osadele (sõltub partneriks olemise vormist) uutele EIT partneritele maksta toetust
kõrgemas määras, kui on seni makstud kuid samas ka maksta praegustel partneritele toetut
pikemalt perioodi vältes, et saada EIT skeemist võimalikult palju kasu. Kuna varasemalt Eestil
puudus kogemust EIT partnerlustega, siis tänaseks on selge, et tuumikpartnerid ja
assotsieerunud partner staatus vajab pikemaajalist tegevustega sidumist.
Samuti on osalemisega selgunud, et otstarbekas on toetada partnereid kõrgemate
toetusmääradega avardades partnerite osalusvõimalusi tuues selle kaudu Eesti teadus- ja
arendustegevusele rohkem kasu, lisaks enamatele teadmistele tuua ka Eestisse enam
raamprogrammi vahendeid. Siiani ellu viidud EIT tegevused on osutunud väga edukaks ning
Eesti partnerid on EIT skeemist enam kui kümme korda rohkem rahalisi vahendeid suutnud
kaasata kui sinna on panustatud. EIT tuumikpartnerid saavad EIT toetusskeemides piiramatult
osaleda, assotsieerunud partnerid võivad aga EIT tegevustest aastas toetust saada kuni
kümnekordse osalustasu summa. Siiani on Eestist pärit assotsieerunud EIT partnerid osalustasu
aastas maksnud 25 000 – 30 000 eurot ning viimastel aastatel saanud EIT skeemist toetust
maksimaalsel võimalikul tasemel, ehk 250 000 – 300 000 eurot. Samuti kaasavad partnerid EIT
tegevustesse teisi Eesti asutusi ja ettevõtteid, kellel on võimalus EIT skeemist toetusi saada.
Mobilitas Pluss pakuks tehtava muudatusega Eesti teadusasutustele täiendava motivaatori EIT
tuumikpartneriks hakkamiseks. Ühtlasi võimaldab muudatus jätkata juba EITs osalevate
partnerite toetamist pikema perioodi vältel, et tagada EITs osalemisest suurem kasu. Praegu
osalevad EITs kaks partnerit: TTÜ osaleb EIT Raw Materials KICis ja EIT Health´is KICis
osaleb Tartu Ülikool. Toetuse määrade ülevaatamisel ja kõrgemate määrade kehtestamisel on
lähtutud partnerite kogemusest osaledes EIT KICides ning elluviija kogemusest ja teadmistest
Horisont 2020 Eesti kontaktpunktina. EIT KICides osalemine tuumikpartnerina on kaalukam,
kui osalemine assotsieerunud partneri või mõnda teist tüüpi partnerina (nt RIS skeemis
partnerina), eeldades partneri poolt suuremat ja aktiivsemat osalust ja rohkem tegevusi. St, et
on selged kriteeriumid, mille alusel toetust Mobilitas Pluss partnerite vahel diferentseeritakse –
mida olulisem ja suurem on partneri roll EIT KIC projektides, seda enam antakse ka toetust.
EIT RIS skeem on võrdlemisi uus ning selle läbi püütakse Euroopa Liidu vähemarenenud
piirkondi rohkem EIT tegevustesse kaasata. EIT RIS skeemis osalejatel on üldiselt vähem
võimalusi EIT instrumentides osaleda kui tuumikpartneritel või assotsieerunud partneritel.
Seetõttu on põhjendatud Mobilitas Pluss vahenditest tegevuste laiendamine. Muudatus ei
mõjuta tegevuse väljundindikaatori saavutamist negatiivselt, kuna EIT toetused moodustavad
kogu tegevuse eelarvest väga väikese osa (alla 10%).
1
2

EIT kodulehekülg https://eit.europa.eu/
EIT RIS skeemi kodulehekülg https://eit.europa.eu/activities/outreac/eit-regional-innovation-scheme-ris
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Punktis 6 on vajalik täpsustada indikaatori sõnastust. Läbivalt on TATis juttu „teadlasaastast“.
Indikaatori selgitusse on sattunud sisse aga sõnastus, mis annab sellest väära tõlgenduse, et
tegemist on esiteks kalendriaastaga ning teiseks peab teadlane töötama selle tarvis
täiskoormusel. Selge on see, et projektide täitmine ei ole seotud kalendriaastaga, projektid
võivad alata ka aasta keskel. Teadlasel on kohustus täita projekti täismahus. Toetuse ühikuhinna
arvutamise aluseks on projekti täitmine, ja nii nagu ka ühikuhinna aluseks olevas vastavas
riiklikus järeldoktori toetusskeemis tõendatakse tegevuse tegemist teadusasutuse poolt
väljaantava tõendi alusel (ETAGi poolt etteantud vormil). Nii riikliku skeemi kui ka „Mobilitas
Pluss“ järeldoktori juhend ütleb selgelt, et teadlane ei saa toetuse perioodil olla mõne teise
personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti ega institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema
juhiks või põhitäitjaks, st tema peamine fookus peab olema järeldoktori grandi täitmine.
Seega indikaatorit ennast ega selle soovitavaid tasemeid muudatus ei mõjuta ei kvalitatiivselt
ega kvantitatiivselt. Muudatus jõustub tagasiulatuvalt alates „Mobilitas Pluss“ esmasest
kinnitamisest, et tagada läbivalt indikaatori korrektne ja samalaadne arvestus.
Punktis 10.2 pikendatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisel abikõlblikkuse periood
kuni 31. detsembrini 2022, et see oleks kooskõlas tegevute abikõlblikkuse perioodiga. Ei ole
põhjendatud, et ettevõtete osalus „Mobilitas Pluss“ tegevustes lõppeks varem kui nt avalikõiguslike asutustel. Soovime ettevõtteid kaasata tegevuste 5.1, 5.3 ja 5.4 tegevuste
elluviimisesse ka järgnevatel aastatel.
Punktis 11.1. ja 11.2. muudetakse eelarvetabeleid tõstes elluviija personalikulusid tegevuste
5.1. ja 5.3. ning samas mahus vähendada horisontaalsete kulude eelarvet. TAT-i kehtestades
arvestati, et mitu elluviija töötajat saab oma töötasu horisontaalsete kulude alt, kuid TAT
elluviimise käigus on selgunud, et õigem on töötasusid kajastada tegevuste eelarvetes.
Muudatus ei mõjuta elluviidavate tegevuste sisulist mahtu ega indikaatoreid. Minimaalselt
mõnede eurode võrra korrigeeruvad ka mõned teised kuluread, et eelarve oleks korrektne ja
toetuse summa ei muutuks.
Täiendavalt vähendatakse kogu Mobilitas Pluss eelarvet 0,95% võrra lähtudes juba jõustunud
rakenduskava muudatusest ning rakendusüksuse tehtud finantskorrektsioone võttes arvesse
Mobilitas Pluss esialgset mahtu (kogumaht 35 373 770 eurot, millest EL toetuse osa on 29
550 196 eurot, riiklik kaasfinantseering 3 476 495 eurot ja omafinantseering 2 347 079 eurot).
Finantskorrektsiooni tulemusena vähendatakse horisontaalseid kulusid 37 euro võrra.
Muudatused eelarves on järgmised:

Tegevus ja kindlaksmääratud kulukoht
KOKKU
Järeldoktori- ja
Toetused Eestis teadustöö
Eestisse
1.1.1. tegemiseks (elluviija kulud)
tagasipöördumise
sh
Otsene personalikulu
toetuste alt
Muud kulud (sh
töötatud
kauba/teenuse ost,
teadlasaastate arv
sh
ühikuhinnad)
tegevuse kaudsed kulud
sh
(ühtse määra alusel)
Tippteadlase
toetuse saanud
teadlaste
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KOKKU
Tippteadlaste toetamine
1.3.1. (elluviija kulud)

kehtiv
eelarve

muudatuse
tulenevalt
elluviija
ettepanekust

0,95%
vähendust

uus eelarve

12 879 200

+229 703

13 108 903

262 296

+229 703

491 999

140 258

+199 742

340 000

100 999

100 999

21 039

+29 961

51 000

10 375 279

+15 568

10 390 847

163 050

+146 820

309 870

juhendatavate
doktorantide arv

sh
sh

Otsene personalikulu
Muud kulud (sh
kauba/teenuse ost)

sh

tegevuse kaudsed kulud
(ühtse määra alusel)

KOKKU
Tippteadlaste toetamine
1.3.2. (partnerite kulud)
sh
sh
sh

Horisontaalsed
tegevused

sh
sh
sh

72 330

+127 670

200 000

79 870
10 850

79 870
+19 150

30 000

10 375 279

-131 252

10 390 847

10 212 229

-131 252

10 080 977

otsene personalikulu
Muud kulud (sh
kauba/teenuse ost)
tegevuse kaudsed kulud
(ühtse määra alusel)

6 609 153

-89 352

6 524 209

2 611 703

-35 309

2 578 137

991 373

-13 403

978 631

KOKKU

1 207 500

-205 073

625 904

Horisontaalsed tegevused
Otsene personalikulu
(projektijuht)
Muud kulud (sh
kauba/teenuse ost)
tegevuse kaudsed kulud
(ühtse määra alusel)

1 207 500

-376 523

-205 073

625 904

1 000 000

-455 703

-178 325

544 264

-57 500

0

-26 744

81 644

57 500
150 000

-41 612

Punkti 12.3.5. täpsustatakse abikõlblike kulude loetalu, et ka majutuskulud on abikõlblikud, ja
on kooskõlas tegevuste eesmärkidega. Kuigi majutuskulud on loetud reisikulude alla, siis ei ole
see kõigile osapooltele olnud üheselt arusaadav ja on tekitanud asjatuid päringuid. Muudatus
jõustub tagasiulatuvalt alates „Mobilitas Pluss“ esmasest kinnitamisest, et mitte tekitada
muudatusega väära tõlgendust justkui oleks majutuskulu olnud varasemalt abikõlbmatu.
Punkti 12.3.6. täpsustatakse abikõlblike kulude sõnastust, et see oleks kõigile osapooltele
üheselt arusaadav. Praegune sõnastust võib jätte eksliku mulje, et abikõlblikud on üksnes
väliuuringutega seotud vahendeid ja varustust, kuid muidugimõista on antud tüüpi kulud
abikõlblikud kõigi uuringute puhul tegevustes 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Muudatus jõustub
tagasiulatuvalt alates „Mobilitas Pluss“ esmasest kinnitamisest, et mitte tekitada muudatusega
väära tõlgendust kulude abikõlblikkuse osas.
Punkti 14.3.3. täpsustatakse vastavalt rakendusüksuse ettepanekule, et jooksva aasta makse
prognoos tuleb elluviijal esitada rakendusüksusele hiljemalt 15. jaanuariks. Muudatus
võimaldab rakendusüksusel enda töövooge paremini planeerida ning tagada maksetaotluste
tähtaegne menetlemine.
Lisas 2 tehakse muudatus järgmistes punktides.
Punktides 2.1.3. ja 2.2.3. täpsustatakse ühikuhinna arvestamist. Ühikuhinda ei saa arvestada
lühema perioodi kui ühe kuu eest. Muudatusega täpsustatakse kuu arvestamise alust ja tuuakse
sisse näide, et kui projekt algab 15. veebruaril, siis üks ühik tööd on tehtud 14. märtsiks
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2. Eelnõu punkt 2 muudab „RITA“ lisa 1 ja kinnitab selle uue terviktekstina.
Lisas tehakse muudatused järgmistes punktides
Punktis 4.1. pikendatakse tegevuse 3 abikõlblikkuse perioodi kuni 1.09.2022.
Punktis 6.1.3. täpsustatakse sõnastust ning parandatakse viidet kehtivale riigihangete seadusele
ning riigiabi raamistikule. Punktis tuuakse konkreetsemalt välja, et rakendusuuringu tellimisel
tuleb tellijal kõigepealt analüüsida, kas tellitav uuring on teadus- ja arendustegevus, mille
tellimiseks ei pea korraldama riigihanget. Kui tellija on veendunud, et tegemist on teadus- ja
arendustegevusega, valitakse uuringu teostaja avaliku konkursi teel.
Punktis 6.3.7. pikendatakse taotluste esitamise tähtaega 1. septembrini 2018 (praegu 30. juuni
2016).
Punktis 6.3.8. täpsustatakse sõnastust, kuidas arvestada teadusnõuniku ametikohaga soetud
kulude abikõlblikku perioodi. Periood seotakse selgelt ametikohal tekkivate kulude
tekkimisega mitte ametikoha loomisega, sest ametikoht võib olla vahepeal ka täitmata nt
olukorras, kus tööleping peatatakse ning mingil hetkel uuest aktiveeritakse (nt teadusnõunik
suundub lapsehoolduspuhkusele). See tähendab kulude arvestus toimub ajal, mil töökoht on
täidetud. Ajutine lepingu peatamine lepitakse kokku partnerluslepingu lisas. 2 aasta jooksul
toetatakse teadusnõuniku ametikohaga seotud kulusid 100% ulatuses abikõlblikest kuludest,
kuni 40 000 eurot aastas teadusnõuniku kohta. Sellele järgneva 2 aasta jooksul toetatakse
teadusnõuniku ametikohaga seotud kulusid 50% ulatuses abikõlblikest kuludest, kuni 20 000
eurot teadusnõuniku ametikoha kohta aastas. Kui kulude piirmäär saab enne selle perioodi
möödumist otsa, siis rohkem selle perioodi jooksul kulusid ei kaeta. Peale eelpool mainitud 4
aasta möödumist teadusnõuniku ametikohta RITA raames ei toetata.
Punktide 4.1. ja 6.3.7. muutmine on tingitud asjaolust, et ministeeriumidel on tekkinud vajadus
lisaks olemasolevatele võtta tööle uusi teadusnõunikke. Kuna teadusnõunike toetamine on
RITA üks olulisemaid tegevusi ja eelarves on vastav võimalus olemas, siis on vajalik tähtaega
pikendada, et ministeeriumitel oleks võimalik uusi nõunikke värvata. Tegevuse eelarves on raha
ette nähtud 10 teadusnõuniku kaasrahastamiseks, kuid rahastatud on vaid 7 nõuniku ametikohta.
Muudatuse taotlemise hetkeks on kaks ministeeriumi avaldanud soovi uute nõunike
palkamiseks lisaks olemasolevatele. Tegu on ministeeriumidega, kus vastutusala on väga lai
ning üks inimene ei suuda kogu haldusala teadustegevust koordineerida. Vastavalt RITA TAT
p 6.3.12. lubab erandina rahastada ka kahte teadusnõuniku ametikohta. Kahe ametikoha
rahastamist loetakse põhjendatuks vaid juhul, kui ministeeriumi TA kulutuste osakaal on
ministeeriumide keskmisest TA panusest kõrgem ning kui ministeeriumi valitsemisalasse
kuuluvad väga erinevad valdkonnad. Samuti määratakse kahe ametikoha puhul ministeeriumis
üks vastutav teadusnõunik, kes on ministeeriumivälises suhtluses ministeeriumi TA
kontaktisikuks. ETAG hinnangul on vajalik juba tööl olema teadusnõuniku ametijuhendi
muutmine, et kahe nõuniku töös ei tekiks kattuvusi ning et vastutuse jagamine oleks selge
Ministeeriumid saaksid avaldusi esitada ETAgile 1. septembrini 2018 ning nõunikud peaksid
tööle asuma hiljemalt 30. oktoobril 2018.
Punkte 10.1. ning 10.2. muudetakse, et viia eelarve vastavusse kehtiva eelarvega. Punktide
10.1. ja 10.2. muutmine on tingitud asjaolust, et viimase TAT muutmise käigus muudeti küll
punktis 10.3. tegevuste kogueelarvet, kuid ekslikult on muutmata jäetud summad eelnimetatud
punktides.
Täiendavalt vähendatakse kogu RITA eelarvet 0,95% võrra lähtudes juba jõustunud
rakenduskava muudatusest ja võttes arvesse RITA esialgset mahtu.
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Muudatused eelarves on järgmised:
TEGEVUSED ja kindlaksmääratud
kulukohad

Korrigeerimine
Tegevuste eelarve
0,95% ja
kokku
tagasinõuded

Uus eelarve
17 041 609,00

1.

Strateegilise
toetamine

sh

Otsene personalikulu

sh

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

sh

Kaudsed kulud

2.

Teadmispõhise
poliitikakujundamise
toetamine

sh

Otsene personalikulu

sh

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

sh
3.

TA

tegevuse

Kaudsed kulud
Teadusnõunike
ametikohtade
toetamine ministeeriumides

0

16 466 609,00

0

75 000,00
5 000 000,00

0
43 475,08

4 956 524,92

0

0

0

5 000 000,00

43 475,08

4 956 524,92

0

0

0

0

233 224,60

0

Kaudsed kulud
Teadusnõunike
ametikohtade
toetamine ministeeriumides

246 941,40

0

526 442,00

0

Otsene personalikulu

407 568,00

0

57 738,80

0

61 135,20

0

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

Sh elluviija Muud tegevusega seotud kulud
kulud
(st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud
Teadusnõunike
ametikohtade
toetamine ministeeriumides

16 466 609,00
75 000,00

1 646 276,00
233 224,60
246 941,40
526 442,00

407 568,00
57 738,80
61 135,20
800 000,00

800 000,00

0

Otsene personalikulu
sh
Partnerite
Muud tegevusega seotud kulud
kulud 1-2 (st mh kauba/teenuse ost)
aasta
Kaudsed kulud
Teadusnõunike
ametikohtade
3.3.
toetamine ministeeriumides

619 354,00

0

87 742,90

0

92 903,10

0

800 000,00

0

Otsene personalikulu
sh
Partnerite
Muud tegevusega seotud kulud
kulud 3-4 (st mh kauba/teenuse ost)
aasta
Kaudsed kulud

619 354,00

0

87 742,90

0

92 903,10

0

6 (8)

500 000,00

2 126 442,00

1 646 276,00

sh

3.2.

500 000,00

0

Otsene personalikulu

3.1.

0

2 126 442,00

sh

sh

17 041 609,00

619 354,00
87 742,90
92 903,10
800 000,00

619 354,00
87 742,90
92 903,10

1 800 000,00
4.

TAI poliitikaseire

1 800 000,00

0

sh

Otsene personalikulu

1 170 000,00

0

1 170 000,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

454 500,00

0

454 500,00

sh

Kaudsed kulud

175 500,00

0

175 500,00

5.

Infosüsteemide arendus

1 520 000,00

0

1 520 000,00

sh

Otsene personalikulu

107 153,00

0

107 153,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

1 396 774,05

0

1 396 774,05

sh

Kaudsed kulud

16 072,95

0

16 072,95

6.

Nutika
spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades
läbiviidava
TA
koordineerimine

sh

1 379 243,02
1 379 243,02

0

Otsene personalikulu

895 000,00

0

sh

Muud tegevusega seotud kulud
(st mh kauba/teenuse ost)

349 993,02

0

sh

Kaudsed kulud

134 250,00

0

575 000

236 422,94

500 000,00

205 585,17

75 000,00
29 442 294,02

30 837,77
279 898,02

Horisontaalsed kulud
Horison
taalsed
kulud

-

Otsene
(projektijuht)
Kaudsed kulud

KOKKU

personalikulu

895 000,00
349 993,02
134 250,00
338 577,06
294 414,83
44 162,23
29 162 396,00

Punktis 11.2.6. täpsustatakse riigihangete korraldamise kulude abikõlblikkuse tingimusi.
Sisseostetavate teenuste tellimiseks on riigihangete korraldamise kulud abikõlblikud juhul, kui
hankemenetlus lõpeb hankelepingu sõlmimisega. Juhul kui hange luhtub, ei ole ka antud hanke
läbiviimisega seotud kulud abikõlblikud.
III 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.
IV EELNÕU MÕJUD JA KÄSKKIRJA RAKENDAMISEKS VAJALIKUD
TÄIENDAVAD KULUTUSED
Eelnõus tehtavad muudatused ei avalda mõju läbivatele teemadel (regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele).
Riigile ja maksumaksjale käskkirja rakendamine täiendavaid rahalisi kulutusi kaasa ei too.
Eelnõu rakendamine võimaldab tegevuste vahendeid eesmärgipärast ja efektiivsemat
kasutamist.

7 (8)

V TEGEVUSE JÕUSTUMINE
Käskkiri jõustub üldises korras välja arvatud käskkirja lisa 1, „Mobilitas Pluss“ lisa 1 punktid
6, 12.3.5. ja 12.3.6., mis rakenduvad alates „Moblitas Pluss“ TAT kinnitamisest 30. detsember
2015.
VI EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu ja
kooskõlastamiseks SA-le Archimedes ja SA-le Eesti Teadusagentuur.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja
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