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Toetuse andmise alused
●

TAI strateegia

●

Elukestva õppe strateegia

●

Struktuurifondide rakenduskava

●

Rakendamise tingimused kinnitati haridus- ja
teadusministri 8.aprilli 2015.a määrusega nr
17

Toetuse andmise eesmärk
●

TA asutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime ja
ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste
vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades ning TA ja kõrgharidussüsteemi
efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste
struktuursete ümberkorralduste teel.
–

suurendada T&A asutuste ja kõrgkoolide võrgu tõhusust
struktuursete muudatuste läbiviimise kaudu;

–

tõsta KH kvaliteeti ja parandada tööturu vajadustele
vastavust, sh kaasajastada infrastruktuuri ning tugevdada
järelkasvu;

–

parandada T&A asutuste ja kõrgkoolide nn kolmandat

Toetuse andmise tulemusena:
1) suureneb teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide võrgu efektiivsus ja
ressursikasutuse tõhusus;
2) paranevad kaasajastatud hoonetes õppe- ja teadustöö läbiviimise tingimused
nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ja asutuste vastutusvaldkondades;

3) tõuseb õppe- ja teadustöö kvaliteet nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades ja asutuste vastutusvaldkondades;
4) paraneb doktoriõppe efektiivsus, doktorantide juhendamise kvaliteet ning
doktoriõppe vastavus tööturu vajadustele;
5) kasvab teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide koostöö maht ettevõtetega;
6) suureneb teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide rahvusvaheline
konkurentsivõime;

7) suureneb õppe- ja teadustööks vajaliku kaasajastatud infrastruktuuri abil teadusja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime.

Peamised ootused
●

Pigem vähem, aga paremini
–

●

Arvestada demograafilist mõju
–

●

Üliõpilaste arv, töötajate vanuseline jätkusuutlikkus

Arvestada majanduslikku jätkusuutlikkust
–

●

Millegi laiendamisel, peab miski muu kokku tõmbuma

Ei saa eeldada eelarve või kulude kasvu tulevikus

Kasutada seda võimalust sisuliste muutuste
läbiviimiseks
–

Uut perioodi ei pruugi sellises mahus enam tulla

Peamised ootused (2)
●

Ainult üksikud majad
–

●

●

Doktorikoolide juures jälgida valdkondlikku katvust
ja seost doktoriõppe põhikorraldusega

Arvestada sihtevalveerimiste ja institutsionaalse
akrediteerimise soovitustega
–

●

Kõik asutused ei saa ega peagi saama

Muidu teeb seda hindamiskomisjon

Milline on muutuste kasu ühiskonnale, majandusele,
riigile?
–

Kuidas kommunikeerite ja põhjendaksite seda ettevõtjale,
kodanikule?
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Sisutegevused

Tegevused
KOKKU

48 450 000

61 550 000

110 000 000

5 700 000

7 241 176

12 941 176

54 150 000

68 791 176

122 941 176

2 850 000

3 620 588

6 470 588

57 000 000

72 411 765

129 411 765

Limiidid
●

●

●

Limiidid on asutustele teada antud
Sisutegevuse limiidi seadmisel on arvestatud
TA asutuste baasfinantseerimise ning HTMi
poolt eraldatud kõrgharidusõppe riikliku
koolitustellimuse ja tegevustoetuse mahtusid
aastatel 2010–2014.
Limiit on arvestatud 10%-lise ülekattega
–

(st baasstsenaarium on 10% väiksem algsest
limiidist)

Limiidid ühinemise korral
●

●

●

Asutuste ühinemisel suureneb ühendatava asutuse
toetuse ülempiir kuni algselt arvestatud sisutegevuste
ülempiiri summa võrra, aga mitte rohkem kui 1 miljoni
euro võrra.
Ühinemise toetuse lõpliku mahu ja tingimuste osas teeb
ettepaneku hindamiskomisjon.
Asutuste ühinemise toetust on võimalik kasutada
ühendatavas ja vastuvõtvas asutuses ühinemisega
seotud sihtotstarbel vastavalt vajadusele kuni 50%-ni
toetusest mõlemapoolselt sh ühinemise eelselt ühendatava
asutuse ümberkorraldusteks kui ka ühinemise järgselt
ühendatud asutustes kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni.

Majade hindamine
1) tegevuse eeldatav mõju ASTRA eesmärkide saavutamisele,
30% koondhindest;
2) tegevuse põhjendatus, sh probleemipüstituse põhjendatus,
tegevuse väljundite ja tulemuse realistlikkus ja optimaalsus,
30% koondhindest;

3) tegevuse eelarve realistlikkus ja kuluefektiivsus, sh
täiendavate püsikulude rahastamise võimekus, 25% koondhindest;
4) tegevuse teostatavus ja ettepaneku esitaja suutlikkus projekti
ellu viia, 15% koondhindest.

Sisutegevuste hindamine
1) tegevuse suunatus riiklike ja asutuse strateegiliste eesmärkide täitmisele, sh
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisele ning säästvale arengule,
kvalitatiivse mõjuga muudatuste saavutamisele ning teadus- ja
kõrgharidussüsteemi efektiivsuse kasvule, 35% koondhindest;
2) tegevuse põhjendatus, sh probleemipüstituse põhjendatus, toetatavate
tegevuste väljundite ja tulemuste realistlikkus, 25% koondhindest;
3) tegevuse eelarve realistlikkus ja kuluefektiivsus, 10% koondhindest;
4) tegevuse teostatavus ja ettepaneku esitaja suutlikkus projekti ellu viia,
10% koondhindest;

5) tegevuse panus vastutusvaldkondade tugevdamisse, nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondade arenguvajaduste täitmisse ning asutuse
ühiskonna ja majanduse huvide teenimise võimekuse kasvatamisse, sh koostöö
arendamisse ettevõtetega, 20% koondhindest.

Aitäh!

