Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2015. a käskkirja nr 486 “Tegevuse
„Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine ” toetuse andmise tingimuste
kinnitamine“ muutmise eelnõu juurde
1. SISSEJUHATUS
Käskkirja eelnõuga muudetakse meetme tegevuse 4.2.1 haridus- ja teadusministri 31. detsembri
2015. a käskkirja nr 486 „Tegevuse "Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine"
toetuse andmise tingimuste kinnitamine“ (edaspidi RITA). Käskkirjaga sätestatakse toetuse
andmise tingimused rakendusasutusele „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014−2020“ prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja
arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine“ tegevuse 4.2.1 “Valdkondliku teadus-ja
arendustegevuse tugevdamine“ ehk Riigi Teadus- ja Arendustegevuse toetamine (edaspidi
RITA) ja tegevuse 4.2.3 „TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“
eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. Käskkirja muudetakse perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1, § 13 lõike 1 ja § 16 lõike 1 alusel ning
RITA lisa 1 kinnitatakse uute terviktekstina.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna
peaekspert Mariann Saaliste (735 0214, mariann.saaliste@hm.ee), õigusosakonna õigusnõunik
Kadi Mölder (735 0234; kadi.molder@hm.ee) ja rahandusosakonna välisvahendite juht Inge
Oopkaup (735 0279, inge.oopkaup@hm.ee). Eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud elluviija SA
Eesti Teadusagentuur ettepanekutest.
2. EELNÕU SISU
Eelnõuga muudetakse RITA lisa 1, mis kinnitatakse uue terviktekstina.
Muudatused tehakse järgmistes punktides:
Punkti 1 muudetakse ning lisatakse alapunktid 1.3-1.6, milles sätestatakse vähese tähtsusega
abi andmise tingimused. Alapunktide lisamine on vajalik, kuna muudatus hõlmab uue tegevuse
lisamist, mille sisuks on toetuse andmine erialaliitudele. Erialaliidud on oma olemuselt
ettevõtjaid ja ettevõtteid koondavad katusorganisatsioonid. Tegevuse 7 raames on abi saajad
erialaliidud, kes tegutsevad oma liikmete ehk siis ettevõtjate huvides. Kuna abi antakse
ettevõtjatele, on toetust võimalik anda üksnes vähese tähtsusega abina. Abi antakse üksnes neile
erialaliitudele, kes on muudatuse ettevalmistamise käigus avaldanud soovi saada toetust
arendusnõuniku värbamiseks, kelle hulgast omakorda valiti eelarve piiratud mahu tõttu piiratud
hulk soovi avaldanud erialaliite. Arendusnõuniku värbamine erialaliidu juurde on seotud
erialaliitu kuuluvate ettevõtete teadus- ja arendustegevuse alase võimekuse kasvu ning selle
kaudu väärtusahelas kõrgemale tõusmisega, mistõttu arendusnõuniku värbamisel on
potentsiaalne mõju erialaliitu kuuluvate ettevõtete konkurentsivõime kasvule. Abi antakse
vähese tähtsusega abina toetuse määraga kuni 85%.
Punkti 2 lisatakse alapunktid 2.17, 2.18 ja 2.19. Alapunktis 2.17. sätestatakse arendusnõuniku
mõiste. Arendusnõunik on RITA tegevuse raames erialaliidu poolt tööle võetud isik, kelle töö
eesmärgiks on erialaliitude TA alase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine ning tööülesanneteks
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valdkonna ettevõtete TA vajaduste, võimekuse ja võimaluste kaardistamine, erialaliidu ja
valdkonna ettevõtete nõustamine TA küsimustes ning erialaliidu TA alase koostöö
korraldamine ja koordineerimine. Alapunktis 2.18. sätestatakse erialaliidu mõiste. Alapunktis
2.19. sätestatakse kasusaaja mõiste. Kasusaaja mõiste sissetoomine on vajalik, kuna tegevuse 7
raames on toetatavateks tegevusteks muuhulgas koolituste, seminaride ja infopäevade
korraldamine erialaliitudesse kuuluvatele ettevõtetele ja erialaliitudele. Seega on tegemist
ettevõtetele ja erialaliitudele antava kaudse abiga. Kuna abikava raames antakse toetust üksnes
vähese tähtsusega abina, peavad kaudset abi saavad ettevõtted ja erialaliidud vastama VTA
määruses toodud tingimustele või alternatiivina tasuma osalemisega seotud kulud ise.
Punkti 3 muudetakse ning punktis 3.3. sätestatakse uue tegevusena, millesse partnerid võivad
olla kaasatud, tegevus 7. Punktis 3.4. täiendatakse tabelit uue tegevusega ning täpsustatakse,
et erialaliidud osalevad partneritena üksnes tegevuses 7.
Punktis 4 täiendatakse tegevuste abikõlblikkuse perioodi tabelit uue tegevusega ning
sätestatakse tegevuse 7 abikõlblikkuse periood ajavahemikul 01.09.2019 kuni 31.12.2022.
Muudetakse tegevuse 3 elluviimise lõpptähtaega, kuna teadusnõunike RITAst kaasrahastatavad
lepingud võivad lõppeda planeeritust hiljem. Vastavalt punktile 6.3.8. toetatakse teadusnõuniku
ametikohta RITA raames kuni 4 aastat. Senine kogemus näitab, et kui üks teadusnõunik lahkub
töölt ning tööle võetakse uus töötaja, võib see protsess aega võtta paar kuud. Teadaolevalt lõpeb
viimase teadusnõuniku leping septembris 2022. Et olla kindel, et kõik nõunikud jõuavad oma
lepingud lõpetada ka juhul, kui vahepeal peaks toimuma nõunike isikkoosseisu muutus, on
pikendatakse abikõlblikkuse perioodi 2022. aasta lõpuni.
Muudetakse tegevuste 1 ja 2 lõpptähtaega. Tegevuse 1 uuringute sisutegevused peaksid
lõppema ajakava järgi novembriks 2021, kuid kuna tegu on suuremahuliste uuringutega, mille
lõpparuandele tuleb saada kooskõlastust erinevatelt ministeeriumitelt ning võib tekkida vajadus
võtta neile ka ekspertarvamus, siis pikendatakse tegevuse abikõlblikkuse perioodi 6 kuu võrra,
et olla kindel, et kõik aruanded saavad õigeks ajaks kinnitatud ning lõppmaksed tehtud.
Tegevuse 2 uuringute abikõlblikku tähtaega pikendatakse samuti 6 kuu võrra, sest uuringute
võimalik kestvus pikenes (endise 1.5 aasta asemel võib see erandjuhul olla ka pikem, nt 2
aastat). Valdav enamus uuringud lõpeb 2021 aasta jooksul, kuid võib juhtuda, et mõne pikema
uuringu lõpparuanne ei jõua selle aja jooksul valmis.
Muudetakse tegevuse 6 lõpptähtaega. Tegevus 6 hõlmab muuhulgas tegevuse 4.2.3. nutika
spetsialiseerumise juhtkomisjoni tööd. Juhtkomisjoni tööülesannete hulgas on ka
rakendusuuringute projektide lõpparuannete heakskiitmine, viimased projektid lõpevad
31.08.2022.
Punkti 5.1. täiendatakse ning lisatakse RITA eesmärkide hulka arendusnõunike tegevuse
toetamisega seotud eesmärk, milleks on erialaliitude võimekuse tõstmine teadus- ja
arendustegevuse valdkonnas ning sellealase teadlikkuse suurendamine. Punkti 5.2.
täiendatakse ning lisatakse taustainfo arendusnõunike toetamise vajalikkuse kohta. Samuti
täiendatakse punkti 5.3., millesse lisatakse RITA ühe ülesandena arendusnõunike võrgustiku
loomine. Teadusnõunikud ja arendusnõunikud võivad teostada või tellida lisaks tegevustes 1, 2
ja 4 kirjeldatud tegevustele vastavalt vajadusele valdkondlikke analüüse ja ülevaateid.
Punkti 6.2.4. täiendatakse ja lisatakse ühe võimalusena ka 40% omafinantseeringu kohustus.
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Punkti 6.2.5. täiendatakse ning lisatakse, et lisaks uuringute teemadele ning aastasele rahalisele
piirmäärale kiidab hindamispaneel heaks ka omafinantseeringu määra konkreetsele uuringule.
Ministeeriumide hinnangul on uuringute tellimiseks keeruline omafinantseeringut leida.
Olukorras, kus minimaalseks omafinantseeringu määraks on 50%, tuleb ministeeriumidel leida
ülejäänu ministeeriumi eelarvest. Keskmine uuringu maksumus on üldjuhul suurusjärgus 50
000 eurot, seega tuleb ministeeriumidel iga uuringu kohta panustada keskmiselt 25 000 eurot.
Minimaalse nõutud omafinantseeringu määra vähendamisel 40%-ni väheneks ministeeriumide
omafinantseering uuringu kohta keskmiselt 5000 euro võrra.
Punkti 6.2.6. muudetakse ning lisatakse tingimus, mille kohaselt võib uuringute
maksimaalseks pikkuseks olla kuni 2 aastat. Muudatus on tingitud asjaolust, et RITA 2
rakendamise esimese 3 aasta jooksul on selgunud, et mõned uuringud, eriti keskkonna- ja
põllumajandusvaldkonna uuringud, võivad võtta kauem aega kui 1,5 aastat. Seda eriti juhul, kui
tuleb teha välitöid, mille läbi viimine sõltub vegetatsiooni- vm perioodist (putukatel nt
lendamise ja sigimise periood). Selleks, et vältida olukorda, kus tuleb hakata taotlema uuringu
pikendamist, soovime jätta võimaluse erandkorras läbi viia ka pikemaid uuringuid kui 1,5
aastat.
Punktis 6.4.5. täpsustatakse viidet riigihangete seadusele. Kehtivas riigihangete seaduses on
teadus- ja arendustegevuse erandiga seonduv sätestatud RHS § 14 lg 1 p 19.
Punkti 6.7 lisatakse uue tegevusena tegevus 7 Arendusnõunike ametikohtade toetamine
erialaliitudes. Punktis 6.7.1. kirjeldatakse, milliseid tegevusi toetatakse. Partnerite puhul
toetatakse kõikide tegevuste elluviimist, elluviija osaleb valdkonna ettevõtete TA teadlikkuse
tõstmise ning erialaliitude üleste TA koordineerimisele suunatud tegevuste elluviimisel.
Punktis 6.7.2. kirjeldatakse arendusnõunike tööülesandeid ning punktis 6.7.3.
arendusnõunikele esitatavaid nõudeid. Punktis 6.7.4. kirjeldatakse konkreetseid oodatavaid
tulemusi. Erialaliidud kajastavad tulemuste saavutamist elluviijale esitatavates aruannetes,
tulemuste esitamise viis lepitakse kokku elluviija ja partneri vahelises lepingus ning lepingu
täitmist jälgib elluviija. Punktis 6.7.5. tuuakse välja, et arendusnõuniku ametikoha loob ning
arendusnõuniku värbab partner (ehk erialaliit). Arendusnõunik värvatakse soovitatavalt avaliku
konkursi teel. Arendusnõuniku palkamiseks toetuse saamise tingimuseks on, et ametijuhendis
kirjeldatu peab olema kooskõlas käskkirjas sätestatud toetatavate tegevuste, arendusnõuniku
tööülesannete, nõunikule esitatud nõuetele ning tehtaval tööl peavad olema punktis 6.7.4.
kirjeldatud tulemused. Arendusnõuniku ametijuhend peab olema kooskõlastatud tegevuse
elluviija, Eesti Teadusagentuuriga.
Punktis 6.7.6. sätestatakse, et toetuse summa erialaliidule ühe arendusnõuniku ametikoha
kohta on kuni 100 000 eurot. Toetuse summale lisandub erialaliidu omapanus15%. Erialaliidule
antav toetuse summa hõlmab lisaks palgakuludele ka muid arendusnõuniku tööga seotud
kulusid, näiteks lähetuskulud, teavituskulud, erialaliidu poolt korraldatavate koolituste ja
tellitavate analüüside kulud. Samuti sätestatakse, et arendusnõuniku personalikulude
(personalikulud on vastavalt ühendmäärusele1 palk, puhkusetasu, seadusest tulenevad
hüvitised, maksud ja maksed, lähetusega või töö- ja ametiülesande täitmisega seotud kulu,
koolituskulu, tervisekontrolli kulu) peab moodustama vähemalt 60 % erialaliidu tegevusega
seotud abikõlblikest kuludest. Punkti 6.7.7. kohaselt toetatakse iga erialaliidu kohta ühte
ametikohta, mis tähendab, et erinevaid tööülesandeid ei saa (osalise tööajaga tööle võetud)
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isikute vahel laiali jagada. Erialaliidul tuleb leida isik, kes suudaks tegelda kogu valdkonna TA
küsimustega. Ühe isiku kasuks räägib ka asjaolu, et sel viisil haldab üks inimene kogu
valdkonna teadus- ja arendustegevusega seotud teemasid ning võimaldab koostööpartneritel
suhelda erialaliiduga ühe kontaktisiku kaudu. Punktis 6.7.8. sätestatakse, et tegevustes osalevad
partnerid ja kasusaajad peavad vastama VTA määruses sätestatud tingimustele. Kuna suur osa
ettevõtteid ja enamik erialaliitudest vastavad VTA määruses sätestatud tingimustele, sealhulgas
omavad piisavalt VTA vaba jääki, antakse tegevuse raames abi, sealhulgas koolitustel ja
seminaridel osalemise võimaldamise kaudu antavad kaudset abi, üksnes vähese tähtsusega
abina.
Punkti 7 lisatakse tegevuse 7 sihtrühmana Eestis tegutsevad erialaliidud. Käesoleva eelnõu
ettevalmistamise käigus tutvustati arendusnõunike kontseptsiooni erialaliitudele Tark Tööstus
2030 töögruppide kaudu. Haridus- ja Teadusministeerium saatis aprillis 2019 kõigile
erialaliitudele2 kirja, millega soovis saada erialaliitudelt huviavaldusi arendusnõuniku
värbamiseks toetuse saamiseks. Kokku laekus 17 huviavaldust, millest Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri ja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad valisid soovi avaldanutest eelarvepiirangute tõttu
pingerea alusel välja 9 erialaliitu, kelle puhul arendusnõuniku värbamist toetada.
Hindamiskriteeriumiteks olid erialaliidu motivatsioon (arendusnõuniku kaasamisest lisanduv
väärtus, kavandatavate tegevuste seos arendusnõuniku kontseptsiooniga, valdkonna
potentsiaalne arenguhüpe) ning võimekus (sealhulgas finantsseisundi piisavus, tööülesannete
ja tegevuskava visiooni realistlikkus ning erialaliidu senine aktiivsus valdkonna arendamisel)
arendusnõuniku värbamiseks.
Punktis 8 lisatakse lisatava tegevusega seoses spetsiifiline väljundnäitaja, milleks on
arendusnõunike ametikohtade arv. Eelarve võimalustest tulenevalt on võimalik toetada 9
arendusnõuniku palkamist erialaliitude juurde. Muudetakse tegevuse 3 tulemusnäitaja (VV
korralduse väljundnäitaja) sihttaset ning 5 teadusnõuniku asemel on uueks sihttasemeks 12
teadusnõunikku. Muudatuse põhjuseks on tegevuse planeeritust edukam käivitamine ja
ministeeriumite suur huvi ja vajadus teadunõunike värbamise vastu, mistõttu planeeritud 5
teadusnõuniku asemel on tööle võetud 12 teadusnõunikku.
Punktis 10 on toodud tegevuste eelarve. Tegevuste kogueelarve maht on 29 861 634 eurot.
Tegevuste kogueelarve jaguneb kahe meetme tegevuse vahel perioodi 2014-2020
struktuuritoetuste meetmete nimekirjas. Meetme tegevuse 4.2.1 kogueelarve on 29 511 442
eurot ja meetme tegevuse 4.2.3 kogueelarve on 350 192 eurot. Muudatusega suureneb eelarve
699 238 euro võrra, kuna võetakse kasutusele meetme tegevuse 4.2.1 kohustustega katmata
vahendid. Peamised eelarvemuudatused on järgmised:
- Tegevus 1 eelarvet vähendatakse 500 000 euro võrra, kuna kõik uuringute tellimise konkursid
on toimunud ning kogu eelarvet ei kasutatud ära. Tegevuse eesmärkide ja indikaatorite täitmist
muudatus ei mõjuta.
- Tegevus 2 eelarve jaotatakse kaheks, et oleks võimalik rahastada ministeeriumite uuringuid
omafinantseeringu määraga 40%. Omafinantseeringu määra (kas 40 % või 50 %) kiidab heaks
hindamispaneel. RITA programmi lisandunud 7. tegevuse abil saadakse osa vajaminevast
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omafinantseeringust, mis võimaldab tegevuses 2 omafinantseeringut vähendada.
Ministeeriumide teadusnõunikud on avaldanud arvamust, et uuringute tellimiseks on tihti raske
omafinantseeringut leida. Muudatus võimaldab ministeeriumitel rohkem uuringuid tellida ning
seeläbi programmi eesmärkide täitmisele paremini kaasa aidata.
- Tegevus 6 eelarvet vähendatakse 762 euro võrra. Tegevuse eesmärkide ja indikaatorite
täitmist muudatus ei mõjuta. Tegevus 6 jaguneb kahe struktuuritoetuse meetme tegevuse vahel.
Esialgu oli tegevus 6 rahastatud meetme tegevusest 4.2.3, aga Vabariigi Valitsuse 31.01.2019
a korraldusega nr 34 tõsteti vahendid ümber tegevusse 4.2.1. Tegevuses 4.2.3 kajastuvad
eelnevalt tehtud tegevuse 6 maksed osaliselt kogusummas 350 192 eurot, kuna juba tehtud
kulude ümbertõstmine ei ole otstarbekas. Tegevus 6 jaguneb struktuuritoetuse meetme
tegevuste vahel järgmiselt:

Riiklik
Omakaasfinantseering finantseering

Kulud kokku

Nutika
spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades
läbiviidava
TA
koordineerimine
1 268 500,89

109 980,13

0

1 378 481,02

sh 4.2.1 tegevus

938 764,89

89 524,13

0

1 028 289,02

sh 4.2.3 tegevus

329 736,00

20 456,00

0

350 192,00

Nr

Tegevus

6.

EL toetus

- Lisatakse tegevus 7 eelarve kogusummas 1 200 000 eurot, mis jaguneb elluviija ja partnerite
kulude vahel. Partnerite kuludena on arvestatud 9 erialaliidu arendusnõunikega seotud kulusid
maksimaalses toetuse summas 100 000 eurot erialaliidu kohta, millele lisandub erialaliidu
omafinantseering 15% ulatuses. Elluviija kulud antud tegevuses on 141 176,46 eurot. Tegevuse
eelarvesse suunatakse meetme tegevuse vabad vahendid summas 699 238 eurot. Tegevus 7
eelarve koosneb meetme tegevuse vabadest vahenditest, tegevus 1-st vabanenud vahenditest
summas 500 000 eurot ja tegevus 6 vabanenud vahenditest summas 762 eurot, kokku 1 200 000
eurot.
- Muudetud on proportsioone ERF, riikliku kaasfinantseerimise vahendite ja omafinantseeringu
osas, muudatus tuleneb vahendite ümberpaigutamisest 4. prioriteetse suuna meetmete vahel.
Kokkuvõtlikult on muudatused eelarves (punkt 10.2) järgmised:
TEGEVUSED
kulukohad

ja

kindlaksmääratud

1.

Strateegilise
toetamine

TA

sh

Otsene personalikulu

Kinnitatud
tegevuste
eelarve

tegevuse 17
609,00

041

500 000,00

Muudatus

Uus eelarve

-500 000,00

16 541 609,00

0,00

500 000,00
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TEGEVUSED
kulukohad

ja

kindlaksmääratud

Kinnitatud
tegevuste
eelarve
466

Muudatus

Uus eelarve

-500 000,00

15 966 609,00

0,00

75 000,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud 16
(st mh kauba/teenuse ost)
609,00

sh

Kaudsed kulud

75 000,00

2.

Teadmispõhise
poliitikakujundamise
toetamine

4 956 524,92 0,00

4 956 524,92

sh

Otsene personalikulu

0

0

sh

Muud tegevusega seotud kulud
4 956 524,92 0,00
(st mh kauba/teenuse ost)

4 956 524,92

sh

Kaudsed kulud

0

0

2.1.

Teadmispõhise
poliitikakujundamise
toetamine

4 956 524,92 -1 646 559,92 3 309 965,00

Otsene personalikulu

0

0,00

0,00

0,00

0

sh 50% omafin Muud tegevusega seotud kulud
4 956 524,92 -1 646 559,92 3 309 965,00
uuringud
(st mh kauba/teenuse ost)

2.2.

Kaudsed kulud

0

0,00

0

Teadmispõhise
poliitikakujundamise
toetamine

0

1 646 559,92

1 646 559,92

0,00

0

1 646 559,92

1 646 559,92

0,00

0

Otsene personalikulu
sh 40% omafin Muud tegevusega seotud kulud
0
uuringud
(st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud

0

3.

Teadusnõunike ametikohtade
2 126 442,00 0,00
toetamine ministeeriumides

2 126 442,00

sh

Otsene personalikulu

1 646 276,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
233 224,60
(st mh kauba/teenuse ost)

0,00

233 224,60

sh

Kaudsed kulud

246 941,40

0,00

246 941,40

3.1.

Teadusnõunike ametikohtade
526 442,00
toetamine ministeeriumides

0,00

526 442,00

1 646 276,00 0,00
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TEGEVUSED
kulukohad

Kinnitatud
tegevuste
eelarve

Muudatus

Uus eelarve

407 568,00

0,00

407 568,00

0,00

57 738,80

0,00

61 135,20

Teadusnõunike ametikohtade
800 000,00
toetamine ministeeriumides

0,00

800 000,00

Otsene personalikulu

0,00

619 354,00

0,00

87 742,90

0,00

92 903,10

Teadusnõunike ametikohtade
800 000,00
toetamine ministeeriumides

0,00

800 000,00

Otsene personalikulu

0,00

619 354,00

0,00

87 742,90

0,00

92 903,10

ja

kindlaksmääratud

Otsene personalikulu

sh
elluviija Muud tegevusega seotud kulud
57 738,80
kulud
(st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud
3.2.

61 135,20

619 354,00

sh
partnerite Muud tegevusega seotud kulud
87 742,90
kulud 1-2 aasta (st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud
3.3.

92 903,10

619 354,00

sh
partnerite Muud tegevusega seotud kulud
87 742,90
kulud 3-4 aasta (st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud

92 903,10

4.

TAI poliitikaseire

1 800 000,00 0,00

1 800 000,00

sh

Otsene personalikulu

1 170 000,00 0,00

1 170 000,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
454 500,00
(st mh kauba/teenuse ost)

0,00

454 500,00

sh

Kaudsed kulud

175 500,00

0,00

175 500,00

5.

Infosüsteemide arendus

1 520 000,00 0,00

1 520 000,00

sh

Otsene personalikulu

107 153,00

107 153,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
1 396 774,05 0,00
(st mh kauba/teenuse ost)

1 396 774,05

sh

Kaudsed kulud

16 072,95

6.

Nutika
spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades
1 379 243,02 -762,00
läbiviidava
TA
koordineerimine

1 378 481,02

sh

Otsene personalikulu

894 505,53

16 072,95

895 000,00

0,00

0,00

-494,47
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TEGEVUSED
kulukohad

ja

kindlaksmääratud

Kinnitatud
tegevuste
eelarve

Muudatus

Uus eelarve

sh

Muud tegevusega seotud kulud
349 993,02
(st mh kauba/teenuse ost)

-193,36

349 799,66

sh

Kaudsed kulud

-74,17

134 175,83

7.

Arendusnõunike
ametikohtade
erialaliitudes

1 200 000,00

1 200 000,00

sh

Otsene personalikulu

0

900 000,00

900 000,00

sh

Muud tegevusega seotud kulud
0
(st mh kauba/teenuse ost)

165 000,00

165 000,00

sh

Kaudsed kulud

0

135 000,00

135 000,00

7.1.

Arendusnõunike
ametikohtade
erialaliitudes

toetamine 0

141 176,46

141 176,46

105 882,35

105 882,35

19 411,76

19 411,76

15 882,35

15 882,35

1 058 823,54

1 058 823,54

794 117,65

794 117,65

145 588,24

145 588,24

119 117,65

119 117,65

338 577,06

0,00

338 577,06

294 414,83

0,00

294 414,83

44 162,23

0,00

44 162,23

134 250,00
toetamine 0

Otsene personalikulu

0

Sh
elluviija Muud tegevusega seotud kulud
0
kulud
(st mh kauba/teenuse ost)
Kaudsed kulud
7.2.

Arendusnõunike
ametikohtade
erialaliitudes

0
toetamine 0

Otsene personalikulu

0

sh
partnerite
Muud tegevusega seotud kulud
0
kulud
(15%
(st mh kauba/teenuse ost)
omafin)
Kaudsed kulud
0
Horisontaalsed kulud
Horisontaalsed Otsene
(projektijuht)
kulud
Kaudsed kulud
KOKKU

personalikulu

29162 396,00 699 238,00

29 861 634,00

Punkti 11 lisatakse punktid 11.2.18-11.2.20, milles sätestatakse vähese tähtsusega abina antava
toetuse tingimused.
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Punkti 13 lisatakse punkt 13.2.6, milles sätestatakse elluviija kohustusena partnerile ja
kasusaajatele antud abi kandmine vähese tähtsusega abi registrisse.
Punktis 15.1. täpsustatakse vahearuandes esitatavat infot näitajate täitmise kohta. Punktis
15.6. sätestatakse lõpparuande esitamise tähtaeg ning lõpparuandes sisalduv info.
Punkti 17 täiendatakse ning lisatakse dokumentide säilitamise kohtus seoses vähese tähtsusega
abi andmisega.
3. EELNÕU TERMINOLOOGIA
Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid.
4. EELNÕU MÕJUD JA
TÄIENDAVAD KULUTUSED

KÄSKKIRJA

RAKENDAMISEKS

VAJALIKUD

Eelnõus tehtavad muudatused ei avalda olulist 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 vahendite eesmärgipärast ja efektiivsemat
kasutamist. Eelnõu rakendamine toob kaasa ministeeriumite kaasrahastatavate uuringute arvu
suurenemise ning erialaliitude teadus-arendusalase teadlikkuse olulise tõusu.
5. TEGEVUSE JÕUSTUMINE
Käskkiri jõustub üldises korras.
6. EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile,
Rahandusministeeriumile ja Riigi Tugiteenuste Keskusele ning arvamuse avaldamiseks SA-le
Archimedes, SA-le Eesti Teadusagentuur ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Esitatud
ettepanekud ja märkused on kooskõlastustabelis, mis on seletuskirja lisa.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja
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