Seletuskiri
haridus- ja teadusministri määruse
„Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise
alategevuse „Teeme+“ toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus ja eesmärk
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14. Määruse
muutmise eesmärgiks on parandada määruse 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 koostas Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert
Pille Pikker (tel 735 0215, e-post: Pille.Pikker@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 “Teaduse populariseerimise
alategevuse „Teeme+“ toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme tegevus) toetuse
andmise eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.
Määruse eelnõuga tehakse järgmine muudatus:
Määruses korrigeeritakse § 3 punktis 5 termini loodus-, tehnoloogia ja täppisteaduste huviring
selgitust. Selle meetme tegevuse kontekstis peab ring toimuma vähemalt 16 akadeemilist tundi
õppeaasta jooksul vähemalt õppetööga hõivatud ajal ning projekti toel vähemalt kolmel
õppeaastal. Varasem selgitus seadis piiravaid tingimusi huviringi läbiviimiseks ning ei
arvestanud piisavalt õppetöö korraldusega seonduvat (koolivaheajad, huviringi alustamise
võimalus alates oktoobrist jne). Muudatus annab juurde paindlikkust huviringide elluviijatele
ning ei sea alusetuid piiranguid.
Määruse muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. aprillist 2017, mil rakendusüksus
Archimedes on teinud vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule otsuse projektitaotluste
rahuldamise kohta. Varasem sätte sõnastus seadis tingimuseks ringi toimumise sageduse
vähemalt kord kahe nädala jooksul läbivalt terve õppeaasta vältel (õppeaasta kestab 1.
septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini) arvestamata koolivaheaegasid, mis ei olnud
vastava sätte mõte. Mõeldud on huviringide läbiviimist õppetööga hõivatud ajal. Teeme+
alategevusest toetatud projektidel on õigus teha abikõlblikke kulutusi alates taotluse
rahuldamise otsuse kuupäevast, seetõttu rakendatakse ka määrust tagasiulatuvalt.
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
Mõjusid läbivatele teemadele määruse muutmisel ei esine.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12.04.2017. a.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu kooskõlastati Rahandusministeeriumiga ja Riigi Tugiteenuste Keskusega ning esitati
arvamuse avaldamiseks rakendusüksusele Archimedes. Muudatusettepanekuid ei laekunud.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja

