Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 1. juuli 2019. a käskkirja nr 188 “Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine“
elluviimiseks“ muutmise eelnõu juurde
1.

SISSEJUHATUS

Käskkirja eelnõuga muudetakse meetme tegevuse 4.5.1. haridus- ja teadusministri 1. juuli 2019.
a käskkirja nr 188 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „IT Akadeemia teaduse
toetusmeetme rakendamine“ elluviimiseks“ (edaspidi käskkiri). Käskkirjaga sätestatakse
toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014-2020“ (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.5 „IKT
programm“ tegevuse 4.5.1. „IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine“ elluviimiseks.
Käskkirja muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 2 punkti 1, § 13
ja § 16 lõigete 1 ja 4 alusel ning käskkirja 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).
2.

EELNÕU SISU ja VÕRDLEV ANALÜÜS

Eelnõuga muudetakse lisa 1, mis kinnitatakse uue terviktekstina.
Täiendavalt tunnistatakse kehtetuks käskkirja punkt 3, mille kohaselt tuleb teadusosakonnal
sõlmida Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega haldusleping tegevuse elluviimiseks kahe kuu
jooksul alates käskkirja andmisest. Antud punkt on osutunud ebavajalikuks, kuna elluviija
ülesanded on toodud käskkirja lisas 1 toetuse andmise tingimustes.
Lisas 1 tehakse muudatused järgmistes punktides:
Punktis 1 jäetakse välja punktid 1.3-1.7, mis käsitlevad riigiabi andmist. Muudatuse põhjuseks
on asjaolu, et toetatavate tegevuste sisu ei vasta riigiabi andmise tingimustele ning seetõttu
puudub ka vajadus sätestada toetuse andmise tingimustes riigiabi andmisega seonduvat.
Peamisteks tegevusteks on teadussuundadesse kõrgetasemeliste teadlaste töölevõtmine ning
nende läbiviidava õppe- ja teadustöö toetamine, samuti IKT kõrghariduse ja TA tegevuse seire.
Teadlased võetakse tööle ülikoolidesse ning toetuse andmise tingimustes kirjeldatud tegevused
ei ole majandusliku iseloomuga. Lisatakse punkt 1.3, milles sätestatakse meetme tegevuse seos
meetmete nimekirjas märgitud eesmärkidega.
Punkti 2 lõikes 5 tehakse sõnastuslik täpsustus, mis puudutab teadlasi, kes kvalifitseeruvad IT
Akadeemia teaduse toetusmeetme raames.

Punktis 3 täpsustatakse sõnastust ning lisast jäetakse välja punkt 3.2, kuna see kordab osaliselt
punktis 7 toodut. Samuti jäetakse välja punkt 3.5., kuna antud punktis sisalduv info on lisatud
punkti 1.
Punktides 4 ja 5 tehakse vormilisi täpsustusi, mis ei muuda senist punkti sisu.
Punktis 7 tehakse muudatus ning tuuakse selgemalt välja tegevuse 1 oodatavad tulemused.
Tegevuse 2 puhul tehakse sõnastuslikke täpsustusi, mis ei muuda senist punkti sisu.
Punktis 10 on täpsustatud tulemusnäitaja sõnastust ning viidud see vastavusse rakenduskava
sõnastusega. Tulemusnäitaja all mõeldakse kaitstud lõputööde arvu kõigil astmetel.
Väljundnäitaja „IKT prioriteetsete teadussuundade uurimisrühmadesse tegevuse raames
lisandunud teadlaste arv“ on mõeldud teadlaste koguarvu.
Punktis 11 lisatakse täpsustus, mille kohaselt on tegevuse toetuse määr 100 %.
Punktis 12 tehakse muudatus punkti pealkirjas, mis on vormiline täpsustus ja ei muuda senist
punkti sisu.
Punktis 13.3. tehakse muudatus ja täpsustatakse, et maksetaotlused esitatakse e-keskkonna
kaudu.
Punktis 15 täpsustatakse punktis 15.1. vahearuande esitamise tähtaega. Lisatakse punkt 15.5,
milles sätestatakse lõpparuande esitamise tingimused.
Punktis 16 jäetakse välja punkt 16.6., kuna see kordab osaliselt punkti 16.4. ning on seetõttu
ebavajalik.
3.

EELNÕU TERMINOLOOGIA

Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid.
4.

EELNÕU MÕJUD JA KÄSKKIRJA
TÄIENDAVAD KULUTUSED

RAKENDAMISEKS

VAJALIKUD

Eelnõus tehtavad muudatused ei avalda olulist mõju läbivatele teemadele (keskkonnahoiule,
kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või
infoühiskonna edendamisele), välja arvatud regionaalne areng. IKT teadus- ja arendustegevuse
ning kõrghariduse inimressursi arendamise käigus luuakse uusi teadlaste ametikohti nii
Tallinnasse kui ka Tartusse, millega kaasneb kõrgetasemelise IKT kõrghariduse pakkumine
erinevates Eesti regioonides. IKT valdkonna areng aitab ühtlasi kaasa kõigi piirkondade
arengueelduste maksimaalsele ärakasutamisele, võimaldades igal piirkonnal panustada oma
eripäradele tuginedes Eesti kui terviku konkurentsivõime kasvule ning sellele, et inimestel on
igas toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, teenused ja mitmekesiseid tegevusi
võimaldav elukeskkond. IKT valdkonna areng aitab kaasa inimeste elukvaliteedi ja
põhivajaduste tagatuse ning majanduse ja tööturu arengu ja konkurentsivõime ruumiliselt

ühtlasema taseme saavutamisele, kuna töökohad ja pakutavad teenused on järjest vähem seotud
teenuse pakkuja ja tööandja asukohaga.
Riigile ja maksumaksjale käskkirja rakendamine täiendavaid rahalisi kulutusi kaasa ei too.
5.

TEGEVUSE JÕUSTUMINE

Käskkiri jõustub üldises korras.
6.

EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumitele ja Riigikantseleile eelnõude infosüsteemi
(EIS) kaudu ja arvamuse avaldamiseks SA-le Archimedes, Eesti Teaduste Akadeemiale, SA-le
Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele, majanduse valdkondlikule
komisjonile ning partnerülikoolidele. Ettepanekuid esitasid Rahandusministeerium ja
Sihtasutus Archimedes.
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teadusosakonna juhataja

