Seletuskiri
„Haridus- ja teadusministri 25. septembri 2015. a käskkirja nr 357 „Toetuse andmise
tingimuste kehtestamine tegevuse „Teaduse populariseerimine „TeaMe+““
elluviimiseks“ muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus ja eesmärk
Haridus- ja teadusminister kehtestas 29. juulil 2020. a käskkirja nr 182 „Haridus- ja
teadusministri käskkirjade muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses Haridus- ja
Noorteameti loomise ja vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele“.
Muudatused olid seotud 1. augustil 2020. a alustava ühendameti loomise ja vaidemenetluse
üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele. Viidatud käskkirjaga kehtestati ekslikult 25.
septembri 2015. a käskkirja nr 357 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse
„Teaduse populariseerimine „TeaMe+“ elluviimiseks“ (edaspidi „TeaMe+“ toetuse andmise
tingimused) lisa uues sõnastuses, mis ei hõlmanud muudatusi, mis olid tehtud „TeaMe+“
toetuse andmise tingimustesse kehtivuse algusega 9. juuli 2020. a. Käesoleva eelnõuga viga
korrigeeritakse.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Pille Pikker (e-mail: pille.pikker@hm.ee, telefon: 735 0215), rahandusosakonna asejuhataja
Kristjan Sahtel (e-mail: kristjan.sahtel@hm.ee, telefon 735 4064) ja õigusosakonna
õigusnõunik Kadi Mölder (e-mail: kadi.molder@hm.ee, telefon: 735 0234).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse „TeaMe+“ toetuse andmise tingimuste lisa ja kinnitatakse see uue
terviktekstina.
Käesoleva eelnõu aluseks võetakse 9. juulil 2020. a kehtestatud toetuse andmise tingimuste
muudatused ja sellele lisatakse 29. juulil 2020. a kehtestatud vaidemenetlusega seonduvad
muudatused. Seega „TeaMe+“ toetuse andmise tingimuste lisa kehtestatakse uues sõnastuses,
mis hõlmab nii 9. juulil 2020. a kehtima hakanud muudatusi kui ka 29. juulil 2020. a kehtestatud
muudatusi.
Lisaks täpsustatakse lisa punktis 16 tegevuste elluviimise aruandluse korraldust ning
ühtlustatakse see ülejäänud toetuse andmise tingimuste vastavate peatükkidega.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Käskkirja mõjud
Käskkirja eelnõuga viiakse 29. juulil 2020. a kehtestatud „TeaMe+“ toetuse andmise
tingimused kooskõlla 9. juulil 2020. a kehtima hakanud tingimustega.
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5. Käskkirja kehtivus
Käskkirja lisa punkte 2, 4-9, 11-12 ja 16 rakendatakse tagasiulatuvalt 29. juulist 2020. a.
Viidatud kuupäeval kehtestati „TeaMe+“ toetuse andmise tingimused uues sõnastuses, mis ei
hõlmanud 9. juulil 2020. a tehtud muudatusi. Käeoleva käskkirja kehtestamise tulemusel
rakendatakse 9. juulil 2020. a kehtestatud muudatusi ka 29. juuli 2020. a seisuga, kui kehtestati
„TeaMe+“ toetuse andmise tingimused uues sõnastuses.
6. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu kooskõlastati ministeeriumite ja Riigi Tugiteenuste Keskusega ning saadeti arvamuse
avaldamiseks Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur. Tähtajaks muudatusettepanekuid ei
laekunud.

Katrin Pihor
teadusosakonna juhataja
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