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Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus edastab otsused (2) meetme
''Kõrgkoolidę koostöö ja innovatsiooni arendamine'' alameetme ''Doktorikoolid'' raames

esitatud taotluste rahuldamise kohta.
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OTSUS
taotļuse rahuldamise kohta

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula t3a, I0t25 Tallinn)
struktuuritoetuste rakendusüksus (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse Tartu Ülikooli
(registrikood 74001013) taotluse kohta projektile ,,Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja
semiootika" (struktuuritoetuse riikļikus registris nĪ I.2.0401.09_0076) struktuuritoetuse
saamiseks. Otsuse tegemise aluseks on perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse (RT I
200I, 58, 354; edaspidi STS) $ 16 lg 1 ning haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009.a
määruse rr 27 ,,Meetme ,,Kõrgkoolidę koostöö ja innovatsiooni arendamine" tingimused"
(RTL2009,1],200 ja2009,82,II97; edaspidiMäärus) $ 32lg-d 1,2,6 ja7'
Rakendusüksus tegi 24.0]'2009 otsuse nr 26.9-31108 rahuldada Tartu Ütkooli eeltaotlus
projektile ,,Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja semiootika" toetuse saamiseks vähendatud
mahus. Vastavalt Määruse $ 28 lgJe 1 tekkis Tartu Ülikoolil õigus esitada mitte hiļem kui 6
kuu jooksul alates eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest rakendusüksusele taotlus.

Ülikool esitas I1.12.2009 taotluse projektile ,'Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja
semiootika" (edaspidi projekt) struktuuritoetuse saamisęks summas 16 i58 203 krooni,
toetuse määraga projekti abikõlblikest kuludest 95%.20'O1'2010 esitas Tartu Ülikool uuesti
täpsustatud andmetega taotluse ja lisad C2, C7 ja C8, tuues välja enne taotluse esitamist
Tar1u

tehtud kulud.

Projekti partneriteks on Tallinna Ülikool, Eesti Keele Instituut ja Göttingeni Üükool.
Rakendusüksus kontrollis taotleja vastavust Määruse $ 22 lg-s i sätestatud nõuetele ja
taotļuse vastavust Määruse $ 30 lg-tes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning taotlusvormile ja leidis,
et taotleja ja taotlus vastavad nõuetele.
Juhindudes Määruse $ 32 lg-s 2 sätestatust, teavitas rakendusüksus Tartu Ülikooļi toetuse
taotluse rahuldamise kavatsusest, saatęs 25.0ļ.2010 taotlejale allkirjastamiseks kahes
eksemplaris kinnituskirja, milles oli sätestatud eraldatava toetuse maht, selle kasutamise
tingimused ja toetuse saaja kohustused. Tar1u Ühkool oli kohustatud 10 tööpäeva jooksul
kinnituskiņ a saamisest kinnituskirja rakendusüksusele tagastama.
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04.02.20ļ0 Saabus rakendusüksuseļe taotleja allkirjastatud kinnituskiri, millele oli lisatud
väljamaksetaotluste esitamise prognoos aasta 2010 kohta. Nimetatud kinnituskirjaga kinnitas
taotleja, et ta on nõus toetust vastu võtma ja täitma kõiki toetuse saamiseks esitatud nõudeid.
Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus

otsustab:
rahuldada Tartu Ülikooli taotlus ja anda pĄektile ,,Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja
semiootika" struktuuritoetust alŲ ärgnevatel tingimustel :
1. anda pģektile toetust maksimaalselt summas 16 158 203 krooni, toetuse maksimaaļse
mddraga projekti abikõlblikest kuļudest 95o/o' omafinantseerįngu minimaalne summa on
850 432 krooni, mis moodustab projekti abikõlblikest kuludest minimaaiseļt 5%.
2. projekti tegevuste elluviimise alguskuupäev on 0I.09.2009 ja projekti tegevused viiakse
ellu hiļemalt 3 1 .08.20 1 4 (proj ekti abikõlblikkuse periood).
3. toetuse saaja on kohustatud järgima rakendusüksuseļe koos taotlusega esitatud projekti
kogueelarvet tegevuste lõikes (taotluse lisa C6), rahastamisallikate lõikes (taotluse lisa
C]) ja aastate lõikes (taotluse lisa C8).
4. toetuse saaja on kohustatud järgima taotlusega esitatud 2009.a ja20I0.a tegevuskava ning
eeļarvet ning käesoleva punkti 5 kohaselt esitatavat iga-aastast teger..uskava ja eelarvet.
5. toetuse saaja on kohustatud esitama iga-aastase tegevuskava (analoogselt taotluse lisale
C4), eelarve koos seletuskirjaga (analoogselt taotluse ļisale C5) ning väljamaksetaotluste
esitamise prognoosi:
a) 2011. a kohta hiŲemalt I0.I2.20I0;
b) 2012. a kohta hiljemalt 10.t2.2011;
c) 20T3' a kohta hiŲemalt 10.12.20ļ2;
d) 2014. a kohta hiŲemalt I0.I2.20I3.
6. toetuse saaja on kohustafud esitama rakendusüksuse poolt ettenähtud vormil, viisil ja
tähtajal nõutud informatsiooni j a aruanded alŲ ärgnevalt:
a) väĻamaksetaotluse koos kulude loetelu ja kuludokumentidega ning nende tasumist
tõendavate dokumentide või nende kinnitatud koopiatega vastavalt rakendusüksusele
käesoleva kinnituskirjaga ja käesoleva otsuse punkti 5 kohaselt esitatud väĻamakse
taotluste esitamise prognoosile. Väljamaksete prognoosist kõrvalekaļdumisel teavitab
toetuse saaja rakendusüksust selle põhjustest ning väĻamaksetaotluse esitamise uuest
tähtajast ja summast;

b)

esimeseļe väŲamaksetaotlusele doktorikooli liikmeks aryatud doktorantide nimekirja
ning doktorikooli faames doktoranditoętust saavate doktorantide nimekirja.
Doktorantide doktorikooli kuuluvuse või doktorandi staatuse muutmisel (akadeemiline
puhkus, õppekoormuse muutus jne) on toefuse saaja kohustatud esitama muudatused
koos selle väĮamaksetaotlusega, mis on ajaliselt järgnev muudatuse toimumisele.
Nimetatud dokumendid peavad olęma kinnitafud doktorikooli vastutava juhtorgani või
isiku poolt. Doktorikooli doktorantide ning toefust saavate doktorantide täieliku
uuendatud nimekirja on toetuse saaja kohustatud esitama iga järgneva õppeaasta
alguses ühe kuu jooksul uute doktorantide vastuvõtmise kinnitamisest alates;

c)

7.
8.
9-

projekti aastaaruande hiĻemalt 31. jaanuariks eelneva kalendriaasta kohta;
d) projekti lõpparuande koos viimase väljamaksetaotlusega, kuid mitte hiŲem kui üks
kuu peale projekti abikõļblikkuse perioodi lõppu.
toetuse väĻamaksmise eelduseks on kulude abikõlblikkus, sh kulude aluseks olevate
tegevuste abikõļblikkus, ning nende vastavus toetuse taotluse rahuldamise otsusele.
väŲamakseid tehakse proportsioonis taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse
määraga.
toetuse saajal on õigus taotleda väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ja
toetuse ettemaksu vastavalt rahandusministri 1. märtsi 2007' a määruses nr 15
,,Perioodi
2007 _2013 struktuuritoetuse väĻamaksmise tingimused ja kord" sätestatu1e.

viimane väljamakse tehakse pärast lõpparuande heakskiitmist, kuid mitte hiĻem kui 85
tööpäeva pärast proj ekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist'
11.toefuse saaja on kohustatud teavitama rakendusüksust viivitamatult kirjaiikult kõigist
esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad
mõjutada pģekti ęlluviimist või kohustuste täitmist vastavalt taotluse rahuldamise
10.

otsuseļe.

on kohustatud teavitama rakendusüksust projekti raames saadud tu1udest,
mis ei vasta Vabariigi Valitsuse 3l.01.2007 määruse nr 26,,Perioodi 2007
- 2013
struktuuritoetuste kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja
kord" $ 11 lg-s 82 sätestatud tingimustele ning mis ļoetakse tuluks ja nende võņņa
vähendatakse pģekti abikõlbļikke kulusid.
13. toetuse saaja on kohustatud rakendusüksust teavitama ja taotlema taotluse
rahuldamise
12. toetuse saaja

otsuse muutmist alŲärgnevate asj aolude esinemisel:

a)
b)

c)
d)
e)

0

g)

h)

muutuvad toetuse saaja juriidilised andmed;
muutub käibemaksu abikõlblikkus;
toetuse saaja soovib muuta projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäeva;
toetuse saaja soovib muuta projekti abikõlblikkuse perioodi;
toetuse saaja soovib muuta projekti tegevus- või ajakava;
toetuse saaja soovib muuta pģekti eelarve kogumahtu;

toetuse saaja soovib muuta projekti eelarvet ühe kalendriaasta jooksul rohkem ku1 5%
eelarveaastaks planeeritud mahust;

muutuvad projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud teger,used

tulemused.

või

saavutatavad

juhul, kui toetuse saaja soovib muuta projekti eelarvet ühe kalendriaasta jooksul
vähem
kui 5% eeļarveaastaks planeerifud mahust, on ta kohustatud nimetatud muudatuse
rakendusüksusega kirjalikku taasesitamist võimaļdavas vormis kooskõlastama.
15. toetuse saaja on kohustafud toetuse mittesihipärase kasutamise korraļ
maksma
rakendusüksuse nõudmisel saadud raha tagasi.
16. rakendusüksuseļ on õigus nõuda toetuse saajalt toetuse osalist või täietikku
tagastamist,
kui toętuse saaja rikub STS-s või selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimusi või
kaldub kõrvale taotluses või toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.
14.

17.

toetuse saaja on kohustatud täitma kõiki STS ja selle aluseļ antud õigusaktides, s.h
Määruses, ning toetuse rahuldamise otsuses sätestatud kohustusi, sh kasutama toetust
taotluses ning Määruses sätestatud tingimustel ja eesmärkidel.

Rakendusüksus muudab käesolevat otsust Määruse

$ 33 lg-st 8

juhindudes juhul, kui

alameetme ,,Doktorikoolid" projektide vahehindamise tulemusena teeb alameetme
hindamiskomisj on ettepaneku

pģekti

eelarve vähendamiseks.

Arvestades asjaolu, et taotļuse rahuļdamise otsus tehakse meetme järgmiste aastate eelarvete
vahendite arvel, siis on rakendusüksusel, juhindudes STS $ 17 lg-st 2, õigus otsust muuta või
kehtetuks tunnistada, kui toetuse väļamaksmise aasta eeļarves vahendid toetuse maksmiseks
puuduvad.

Käesoleva otsuse peale on Tartu Ühkoolil õigus esitada Määruse $ 32 lg 10, STS $ 34 ja
haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) $ 7t lg 1, $ 73 lg I ja $ 75 kohaselt vaie
Sihtasutus Archimedes kaudu
idus- ja Teadusministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates
päevast, mil isik sai
a või oleks pidanud teada saama.

Eve Sild
ritoetņste rakendusüksuse

Anu Laumęts 730 0504
anu.laumets@archimedes. ęe
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