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Päevakava:
Programmi Primus juhtnõukogu
koosolek
08.12.2008

9.00-10.30

2009.a programmi eelarve ja
tegevuskava arutelu (eelarve ja
tegevuskava lisatud)

10.30-11.00

Kohvipaus

11.00-13.00

Programmi Primus
muudatusettepanekute tutvustus ja
arutelu
Programmi uute juhendite tutvustus
(uuringute taotlemine ja
tegevuskava muutmine)
Kohapeal tõstatatud küsimused
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Taotlused kokku 72 milj
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Toetuse taotlemine tegevuskavade
elluviimiseks (1)
• Abikõlblikud on otsesed kulud programmi
eesmärkide täitmiseks ja tegevused, mis toodud
programmis
• Tegevuse maksumus peab olema põhjendatud,
selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult
otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi
saavutamiseks. Taotleja peab tagama kasutatava
raha otstarbeka ja säästliku kasutamise
• Hangete korraldamine sh võlaõiguslikele
lepingutele
• Personalikulude arvestamine, planeeritava tööaja
arvestamine

15.12.2008

3

Tegevuskavadele toetuse taotlemine (2)

15.12.2008
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Tegevuskavadele toetuse taotlemine (3)

• Seminaride ja koolituste eelarvestamine peab
taotlusest olema näha
• Koolitustaotlustes tuleb näidata osalejate arv,
tundide arv jm, et arvestada osaleja
maksumust
• Kõrgkooli arengukava koostamist toetatakse
ainult rakenduskõrgkoolidele
• Välislähetuste puhul on toetatav ühe partneri
juurest maksimaalselt Euroopas 2 osaleja
kulud, väljaspool Euroopat 1 osaleja kulu

• Välislähetuse puhul 1 osaleja maksimaalne toetatav kulu 20
000 kr, Soome ja Läti 15 000 kr.
• Tegevuste kulud üle 100 000 kr pidid olema lahti kirjutatud –
kui ei olnud, ei rahastatud
• Juhendite ja trükiste taotlemise puhul oleks pidanud välja
tooma planeeritud leheküljed, formaat, kas trükitakse või
levitatakse elektrooniliselt. Kui soovitakse trükkida, siis
tuuakse välja eksemplaride arv
• Nõustajate tööd tasustatakse, ei hüvitata muid kulusid
(kantselei, lähetus jm)
• Koostöö koolide vahel – kui koolide rollid lahti kirjutamata,
eelarved korrektselt tegemata, ei rahastatud

15.12.2008

15.12.2008
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Tegevuskavadele toetuse taotlemine (3)

Tegevuskavadele toetuse taotlemine (4)

• Planeerime järgmiseks taotlusvooruks
hinnapakkumistega kaetud taotluste
esitamise nõuet, muidu ei ole elluviijal
võimalik hinnata kulude abikõlblikkust
(hindade võrdlemine – hinnapakkumiste
küsimine – kaalume tegevuskavade
elluviimiseks toetuse eraldamisel
hinnapakkumiste olemasolu (1 pakkumine 30
000-156 466 kr, 3 pakkumist ja
hinnavõrdlustabel üle 156 466 krooni)

• Elluviija peab toetust kasutama
sihtotstarbeliselt abikõlblike kulude katteks,
mis on vajalikud programmis kirjeldatud
eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks, ning
rakendama programmi vastavalt kinnitatud
eelarvetele ja tegevuskavadele
• Elluviijale kohalduvad kõik struktuuritoetuse
seaduses ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides toetuse saajale sätestatud
kohustused

15.12.2008
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Tegevuskavadele toetuse taotlemine (5)
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Elluviija poolt planeeritud, tegevuskavade hindamise
järgselt eraldamise projekt

• Väikesed rakenduskõrgkoolid tegid väga
head tegevuskavad
• Mõnel suurel kõrgkoolil, kelle
tegevuskavad 2008 olid läbipaistvad, lahti
kirjutatud, 2009 seda ei olnud

15.12.2008
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Tegevus 1. Õppejõudude õpetamis- ja
juhendamisoskuste arendamine, taotleti 17,2 milj
Koostöö
E-õppe koolitusprogramm
õppejõududele ja…
Noore õppejõu õpetamispädevuste
arendamine mentor-õppejõudude abil
Kõrgkoolipedagoogika lektorite
täiendusõpe
Kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide
ja juhendite koostamine ja soetamine

1.1 Kõrgkooli õppejõudude, õpetajate ja
tugispetsialistide enesetäiendamine
• Prioriteedid:

526 400

– Õppejõu baaskoolitus,
– Didaktika sh erialaspetsiifiline didaktika, juhendamine,
esinemisoskus, kultuuride erinevus
– Keelekursused

2 568 856
1 056 640

• Taotlus: 10 366 719 kr / 3500 õppejõu koolitust
• Rahastus: 7 059 045 kr / 2500 õppejõu koolitust

784 928
1 878 526

Kõrgkooli õppejõudude, õpetajate ja
tugispetsialistide enesetäiendamine

15.12.2008
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10 366 719
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• Koolituskalendri kursuste täituvus:
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1.2 Kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide ja
juhendite koostamine ning soetamine
• Prioriteedid

1.3 Kõrgkoolipedagoogika lektorite täiendusõpe
• Prioriteedid

– Kõrgkoolide raamatukogudesse kõrgkoolididaktika alaste
raamatute soetamine
– Õppejõudude baaskoolitust toetavate õpikute/töövihikute
koostamine ja väljaandmine
– Muude kõrgkooli- ja ainedidaktika materjalide tõlkimine;
koostamine ja väljaandmine

• Taotlus: 1 878 526 krooni
• Rahastus: 793 148 krooni

– Potentsiaalsete kõrgkoolididaktika lektorite baaskoolituse
rahastamine
– Olemasolevate kõrgkoolididaktika lektorite enesetäiendamine
– Uute kõrgkoolididaktika lektorite enesetäiendamine, eeldusel et
järgmisel kahel aastal koolitavad nad vähemasti 10
koolituspäeva programmi Primus raames

• Taotlus: 784 928 krooni
• Rahastus: 326 328 krooni
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1.3 Noore õppejõu õpetamispädevuste
arendamine mentor-õppejõudude abil

16

1.5 E-õppe koolitusprogramm õppejõududele ja
haridustehnoloogidele
• Prioriteedid:

• Prioriteedid
– 15 mentorõppejõu koolitus
– 15 mentorõppejõudu toetamine vastavalt nende
panustele ja vastavalt eelnevalt võrgustikus
kokkulepitud põhimõtetele

• Taotlus: 1 056 640 krooni
• Rahastus: 20 mentorõppejõudu, summas
950 000 krooni
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– E-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendri kursused
– E-Õppe Arenduskeskuse e-õppe koolitusprogrammi kuuluvad
kursused
– muud õppejõu haridustehnoloogilisele pädevustemudelile
vastavad kursused

• Taotlused: 2 568 856 krooni
• Rahastus: 2 154 512 krooni

18
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Tegevus 1 tulemused 2009
• Tegutsevad 2 koolituskeskust
• Koolitatud on 2000 õppejõudu
• Kõrgkoolide raamatukogudesse on ostetud 100
didaktikaalast raamatut ja koostatud 2 juhendmaterjali
• Koolitatud on 35 õppejõudude koolitajat
• Ennast on täiendanud 6 õppejõudude koolitajat
• Koolitatud on 20 mentorõppejõudu, kes töötavad
partnerkõrgkoolides
• e-kursustel on koolitatud on 900 õppejõudu
• Läbi on viidud konkurss täiendusõppes osaleva eduka
üksuse (õppija) preemiale

15.12.2008
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Tegevus 2 Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe
arendamine, taotleti 12,7 miljonit
6 566 735

4 141 432

15.12.2008

Kvaliteediarendus
õppekavade
enesehindamise kaudu

– Läbi oli lugemata programmi tekst ja
juhend partneritele – paljud soovid ei
olnud abikõlblikud
– Eesmärgid ja tegevused konkreetsemaks
– Koolituste eelarved ülepaisutatud
+ Partneritel suur soov koolitada 3500
õppejõudu aastas!
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Kokkuvõtted taotlustest aastaks
2009
• Esialgne planeering 9 105 520 krooni (sh
partneritele 6 825 520 krooni)
• Taotleti - 12 667 234 krooni
• Eraldati – 6 526 439 krooni

1 959 067

Õppekavaarenduse
nõustajate võrgustiku
loomine ja nõustajate
koolitamine

Mured ja rõõmud

Koostöö
õppekavaarenduses
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Tegevuskavade käsitlemise
protsess
• 06.11.2008 esmaste tegevuskavade
esitamine
• 13.11.2008 seminar õppekava arenduse
tegevuste prioritiseerimiseks ja tagasiside
tegevuskavadest
• 20.11.2008 lõplike tegevuskavade
esitamine
• 21.11.2008-26.11.2008 – tegevuskavade
hindamine ja raha eraldamine

Olulised momendid
• Tegevuskavad olid konkreetsemad ja paremini
jälgitavad kui 2008.a. kirjutatud
• Juba 2008.a. tegevuste elluviimisega oleme täitnud
ühe indikaatori – õppekavade arendamine –
võiksime lõpetada tegevuse
• 2009. aastaks planeeritud tegevus, selle
elluviimiseks ajaline ressurss ja eelarve, ei olnud
tasakaalus ja läbipaistev
• Tulemus ebaselge – kas oli hästi kirjutatud nt mitu
inimest osales, mitu tundi, aga puudus tulemus, või
vastupidi

4
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Probleemid õppematerjalide koostamise
taotlustel:
• ei olnud lehekülgede arvu
• puudus formaadi kirjeldus
• ei saanud aru, kas sooviti teha
elektroonilist õppematerjali või trükist
• kui sooviti ka trükkida, siis eksemplaride
arv puudu
• eelarve puudu

Tegevuse 2 tulemused 2009
• Välja on koolitatud 26 õppekavaarenduse nõustajat
• Koostatud on õppematerjalid õppekavaarenduse nõustajate
jaoks
• Väljundipõhiste õppekavade käivitamiseks on läbi viidud
partnerkõrgkoolides 40 seminari õppejõududele, tööandjatele,
juhtkonnale
• Osaletud on 5 õppekavaarendusega seotud väliskonverentsil
• Kokku on arendatud vähemalt 45 õppekava õpiväljundit
• Välja on töötatud institutsionaalse enesehindamise alused
• Läbi on viidud iga-aastane õppekavaarenduse edulugude
konkurss

15.12.2008
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Tegevus 3: VÕTA rakendamise kvaliteedi
arendamine
Prioriteet ettevalmistavad tegevused VÕTA taotluste
vastuvõtmiseks/menetlemiseks ja partnerite VÕTA
süsteemide parendamiseks:
• Koolitused VÕTA hindajatele ja nõustajatele
• VÕTA hindajate ja nõustajate töö toetamine: tasu maksmine,
kirjanduse hankimine ning taotlusvormide täiustamine
• VÕTA-alaste infomaterjalide kättesaadavaks muutmine
• VÕTA-alase info levitamine potentsiaalsete taotlejate seas

Edaspidiseks
• 2009 võimalusel teine taotluste esitamise voor
• 2009 ja 2010 aastal tuleb väga suur rõhk panna
kõrgkoolide sisemisele väljundipõhise õppekava
arendamise põhimõtetele ja arusaamade
jõudmiseni kõikide õppejõududeni
• Kellel põhimõtted selged ja arusaam ühine,
nendel toetame väliskogemuse omandamise
võimalust ja analüüse jne

Tegevus 3. VÕTA rakendamise kvaliteedi
arendamine, taotleti kokku 4,7 milj
3 485 658

880000
370268

VÕTA Nõukoja tegevuse VÕTA spetsialistide ja
käivitamine
nõustajate võrgustikutöö
ja VÕTA hindajate
toetamine
15.12.2008

VÕTA sidusgruppide
kaasamine ja
teavitamine
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VÕTA hindajate ja nõustajate toetamine
• Prioriteedid:
– Koolituste korraldamine erineva taseme VÕTA nõustajatele
– Koolituste korraldamine VÕTA hindajatele
– Tagasiside kogumise ja VÕTA analüüsisüsteemide
väljaarendamine
– VÕTA nõustajate ja hindajate töö toetamine vastavalt taotlustele

• Kokku eraldatakse VÕTA-alasteks tegevusteks
partneritele 1 076 183 krooni ja VÕTA nõustajate ja
hindajate töö toetamiseks 1 559 475 krooni.
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VÕTA sidusgruppide kaasamine
• Prioriteet: tegevused, mille abil levib kõrgkoolides ning
ka väljaspool kõrgkoole teadmine VÕTAst, selle
eesmärkidest ja võimalustest:
–
–
–
–
–

VÕTA põhimõtete tutvustamine
Infopäevad ja –seminarid
VÕTA info levitamine vastuvõtul
Teavitusmaterjalide väljatöötamine ja trükk
VÕTA võimaluste tutvustamine teistele huvigruppidele
(kutseliidud)

• Kokku eraldati tegevuse raames partneritele
370 268 krooni.

Tegevus 3 tulemused 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läbi on viidud 23 seminari ja koolitust VÕTA nõustajatele, kokku
osalenuid 280
Läbi on viidud 17 seminari ja koolitust VÕTA hindajatele, kokku
osalenuid 324
Toetatud 1376 tundi VÕTA hindamist
Toetatud on 3530 tundi VÕTA nõustamist
Kutsutud kokku VÕTA nõukoda
Läbi viidud kaks õppereisi
Loodud pilootportfoolio IT-erialadele
Välja töötatud ja kasutusele võetud VÕTA-alase statistika süsteem
Hangitud VÕTA-alast kirjandust, välja töötatud pilootportfooliod
ja täiendatud partnerite VÕTA-alaseid vorme

Tegevus 4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise
toetamine kõrgkoolides.
Eraldamine

Tegevus 4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse
tõstmise toetamine kõrgkoolides, taotleti 6,4 milj
3 614 060

Hea tegevuskava
2 027 500

Eraldati 4 665 760 krooni sh partnerite koordinaatorite
palgad 2 027 500 ja partnerite tegevuskavade
toetamiseks1 835 060 krooni

803 200

Koolitused ja seminarid
juhtkondadele ja
spetsialistidele

Partnerite projektijuhid

15.12.2008

Koostöö
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Tegevus 4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse
tõstmise toetamine kõrgkoolides

Juhtimisoskuste arengut toetavad
koolitused ja seminarid ( 620 osalejat)
Organisatsioonide
sees
TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, Tallinna
Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu
Kõrgkool, EKA, ITK

15.12.2008

Osalemine
koolitustel
TLÜ Strateegilisi
juhtimise
koolitustel, TÜ
koolitustel

läbimõeldud
põhjendatud
tulemustele orienteeritud

Tegevus 4 tulemused 2009
•

•

Juhtkondade
seminarid;
lähetused
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•
•

Läbi on viidud juhtimisalased koolitused ja seminarid, mis
toetavad tugisüsteemide ja tulemustele orienteeritud juhtimisoskuste
arengut (ligikaudu 618 osalejat s.h tippjuhtkond), partnerid sh.
juhtkond on kaasatud
Tutvutud Euroopa kõrghariduspoliitikaga (konverentsid,
lähetused, välislektor Eestis), koostöös Rektorite Nõukogu ja
HTMga
Läbi on viidud õppeprorektorite kohtumised, koostöös TTÜ ja
HTMga
Läbi on viidud kõrghariduse valdkonna rakendusaktide tutvustavad
seminarid (30 osalejat) ja raamatupidajate koolitus (30 osalejat),
koostöös HTMga

15.12.2008
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Tegevus 5. Uuringute ja analüüside
läbiviimine. Taotlemine

Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine,
taotleti 27,1 milj

• Projektipõhine (juhend, taotlus- ja eelarvevorm)
• Esitati 20 projekti (hindamisele kvalifitseerus 10
taotlust)
• Taotlusi hindavad neli eksperti
• Eksperthinnangud 15. dets.
• Hinnanguliselt eraldatakse 2009. a uuringute
läbiviimiseks 4,5 miljonit krooni (täna
eelarveprojektis partneritele jagamata)

15.12.2008
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Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine.
Teemad

38

Tegevus 5 tulemused 2009

• Kõrgkooli akadeemilist edukust mõjutavad
tegurid
• Õppejõud (algaja õppejõud; läbipõlemine; roll
ühiskondlikes muutustes)
• Õppekavaga seotud (kompetentsipõhise
indikaatorite saavutuse tase, teoreetiline ja
praktiline väljund, tagasiside jne)
• Täiskasvanud õppija
• Tööturu ja hariduse seosed

• Haridusuuringute vajadus on kaardistatud
• Läbi on viidud tööseminarid partnerite
koordinaatoritega
• Ette on valmistatud järgmise aasta uuringute
ühistaotlused
• Alustatud on viis uuringut
• Läbi on viidud kaks analüüsi
• On hinnatud käimasolevad uuringutaotlused
ja otsustatud jätkuv rahastamine

15.12.2008

15.12.2008
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Tegevus 6. Õppija toimetuleku toetamine,
taotleti 4,3 milj

40

Tegevus 6: Õppija toimetuleku toetamine
• Prioriteedid:

Koostöö

Tugiteenused erivajadustega
üliõpilastele

192 000

–
–
–
–
–
–

858 762

Kõrgkoolide õpi- ja
karjäärinõustajate võrgustiku
loomine ja vastavate teenuste …
Algaja õppija toimetuleku
toetamine

15.12.2008

Algaja õppija toimetulekut toetava kursuse läbiviimine
Üliõpilastuutorite koolitamine ning tuutorluse arendamine
Nõustajate kompetentsi tõstmine ja nende koolitamine
Uute nõustajate palkamine
Teadlikkuse tõstmine nõustamisteenusest
Erivajadustega õppijate toetamine

2 501 823

700 000

41
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Algaja õppija toimetuleku toetamine
• Prioriteedid:

Õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku loomine ja
vastavate teenuste pakkumine
• Prioriteedid:

– Algaja õppija toimetulekut toetava kursuse väljatöötamine
– Algaja õppija toimetulekut toetava kursuse läbiviimine

• Kursuse väljatöötamist rahastatakse keskselt. 2009.
aastal võimaldatakse partneritel kursust läbi viia
pilootgruppidele vastavalt kõrgkooli suurusele, kokku
partnerite peale 600 osalejat. Kokku eraldati partneritele
tegevuse raames 600 000 krooni.

– Nõustajate palkamine, nende kompetentsi tõstmine ja
koolitamine
– Tuutorsüsteemi arendamine partnerkõrgkoolides
– Üliõpilaste seas teadlikkuse tõstmine nõustamisteenusest,
vastavate infomaterjalide trükk
– Nõustamisalase kirjanduse hankimine

• Kokku eraldati tegevuse raames partneritele tegevusteks
1 111 305 krooni ja nõustajatele töötasu maksmiseks
ning nende tegevuse toetamiseks 937 518 krooni

Tugiteenused erivajadustega üliõpilastele

Tegevus 6 tulemused 2009

• Prioriteedid:
– Juba kõrgkoolides õppivate erivajadustega õppijate toetamine
(nõustajate koolitamine, õppekirjanduse sisselugemine,
tugitudengite leidmine ja koolitamine, invatakso, viipekeele tõlk
jne)
– Teadlikkuse tõstmine kõrgkoolides erivajadustega õppijatest
(infoseminarid, ümarlauad kõrgkoolides)

• Kokku eraldati tegevuse raames partneritele 816 762
krooni

Taotlus, eraldis

15.12.2008

•
•
•
•
•

Välja on töötatud algaja õppija toimetulekut toetav kursus (nn.
rebasekursus), pilootprojektina on selle läbinud 600 üliõpilast
Tööle on asunud 3 täiskohaga karjäärinõustajat ja 5 nõustajat
tegutsevad osalise koormusega (kokku 4.2 täiskoormust)
Õpi- ja karjäärinõustamise ja nõustamiskompetentsi tõstvaid
kursuseid ja koolitusi on läbi viidud vähemalt 180 inimesele
Partnerkõrgkoolides on loodud tuutorsüsteemid, erineva tasemega
koolitustel on osalenud 200 tuutorit
Toetatud on 29 erivajadusega õppijat

2009.a. eelarve projekt, 41,7 milj

47
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2009.a tegevuste eelarve, 37,4 milj

Partnerite projektijuhid 2009
Partner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

15.12.2008
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Tegevuste 2009.a eelarve projekt partnerite lõikes, kokku 25,3
milj

15.12.2008
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Tegevuste 2009.a eelarve projekt, jaotus partnerite lõikes
(25,3 milj)

15.12.2008
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Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Maaülikool
Eesti Mereakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Estonian Business School
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Mainori Kõrgkool
Sisekaitseakadeemia
Tallinna Pedagoogiline Seminar
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Ülikool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Eesti Lennuakadeemia
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Ülikool
Eelarve kokku
Eelarve ilma EMÜ, TTÜ, TLÜ, TÜ
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Eraldatud eelarve
projekt ilma
uuringute ja
projektijuhtide
töötasuta

462
684
445
822
2 033
316
391
532
166
384
1 049
608
350
682
3 681
690
2 874
211
321
828
5 801
23 342
8 951

637
350
700
970
195
848
910
730
490
950
680
250
450
051
349
845
395
850
925
260
846
681
896

Vastavalt
% eelarvest töötasu

5%
8%
5%
9%
4%
4%
6%
2%
4%
12%
7%
4%
8%
8%
2%
4%
9%
100%

Ümardatud

48 636
71 945
46 856
86 518
0
33 310
41 201
56 005
17 503
40 469
110 351
63 944
36 842
71 703
0
72 628
0
22 271
33 844
87 074

48
72
47
87
217
33
41
56
17
40
110
64
36
71
289
72
289
22
33
87
289
941 100 2 027

700
000
000
000
000
400
300
000
700
500
400
000
900
700
300
700
300
300
900
100
300
500

Eelarve projekt
koos
töötasudega,
ilma uuringute
summadeta

2

1

3
3

6
25

511 337
756 350
492 700
909 970
250 195
350 248
433 210
588 730
184 190
425 450
160 080
672 250
387 350
753 751
970 649
763 545
163 695
234 150
355 825
915 360
091 146
370 181
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Tegevuste 2009.a eelarve projekt partnerite lõikes (25,3 milj)
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Programmi administreerimiskulud,
2,95 milj

15.12.2008
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Programmi muutmine (1)

Programmi muutmine (2)

• Õppejõud mõiste lisamine mõistetesse
• Partneriks saamine – elluviija töötab välja
korra
• Sihtgrupp – lisatud kutseõppeasutuste
õpetajad, teised tööandjate esindajad,
üliõpilased ja kõrgkooli sisseastujad
• Programmi elluviija, auditi ettepanekul on
täpsustatud SA Archimedest elluviijana
• Juhtnõukogu – nõuandev roll

• Tegevus 1: koolituskeskused,
kõrgkoolipedagoogikaalase kirjanduse
soetamine
• Tegevus 2: kvaliteediarendus kõrgkoolides
enesehindamise kaudu
• Tegevus 3: elluviija ja partner viivad läbi
seminare, elluviija töötab välja statistika
kogumise süsteemi
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Programmi muutmine (3)
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Programmi muutmine (4)

• Tegevus 4: toodud on välja partnerite
võimalus saada kulude hüvitist personali ja
tegevuste juhtimist parandavate koolituste
ja seminaride läbiviimiseks
• Tegevus 5: ei ole
• Tegevus 6: elluviija töötab välja algaja
õppija koolitusprogrammi, nõustajate töö
tasustamine

• Programmi eelarve tegevuste lõikes: -5
milj tegevus 3 (VÕTA), + 5 milj tegevus 4
(strateegia)
• Elluviija omaosaluse muutmine tegevuste
vahel tulenevalt tegevuste elluviimisest
• Indikaatorid: algtase 2007-0, va VÕTA
rakendamise sageduse kasv 2009-0
• Eelarve muutmise taotlemine, tingimuse
täpsustamine

15.12.2008
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Programmi Primus juhendid
Uuringutega seonduvad
• taotlemise juhend
• taotlus vorm
• eelarve
• hindamise juhend (analüüsigrant,
teadusgrant, üliõpilasgrant)
• hindamise vorm
Tegevuskava muutmisega seonduv
• tegevuskava muutmise kord
• muudatuste kokkuvõte
15.12.2008
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