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Seletuskiri grandifondi, õppearendusfondi, kinnisvarafondi,  IT 
arendusfondi ja arengukava rakenduskava fondi haldamise ja 
kasutamise eeskirja juurde  
1. Grandifond - Noorteadlaste teadusgrant 

Eesmärk 

Grandifondi loomise aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli arengukava ja selle 
rakenduskava. Grandifondi loomine täidab arengukava eesmärke noorteadlaste  
toetamiseks nende iseseisvumisel ja nende kiire arengu tagamiseks, ülikooli 
konkurentsipõhise teadusrahastuse suurendamiseks ja ülikoolisisese 
rahastusmudeli arendamiseks. Tegevuse elluviimiseks on algatatud arengukava 
rakenduskava projekt „Grandifondi loomine ja käivitamine“. 

Teadusgrandi eesmärgiks on:  

1. maandada noorteadlaste, kui kõige ebakindlamas akadeemilise karjääri faasis 
olevate akadeemiliste töötajate, riske ja pakkuda neile suuremat stabiilsust ja 
tuge kõrgetasemelise teadustöö elluviimiseks ja iseseisvumiseks, sõltumata 
ajutistest tagasilöökidest teadusrahastuse taotlemisel kõrge konkurentsiga ja 
kõrget kvaliteeti nõudvatest allikatest.  
2. karjäärikindluse tugevdamine ja järelkasvu soodustamine - läbi silla ehitamise 
järgmiste akadeemiliste karjäärivalikuteni (nt. tenuur, teaduri karjäär 
uurimisrühmas).  
3. noorteadlaste konkurentsivõime tõstmine - motivatsiooni ja ambitsiooni 
toetamine ning oskuste suurendamine  konkurentsipõhises rahastussüsteemis 
hakkama saamiseks.  

Määramine 

Noorteadlase teadusgrandi määramise aluseks on majavälistele rahastajatele 
esitatud kõrge kvaliteediga teadus- ja arendusprojektide taotlused, mis saavad 
väga head hinnangud (üle lävendi), kuid ei saa rahastust. Grandi määramisel 
võetakse arvesse ainult õigeaegselt ja korrektselt registreeritud taotlused 
(vastavalt projektide haldamise eeskirjale) ja nende hindamistulemused. 
Teadusosakond kontrollib taotluse registreerimisel selle kvalifitseerumist 
noorteadlase teadusgrandile ja teeb dokumendihaldussüsteemis selle kohta 
taotluse juurde vastava märke. Teadusosakond seirab nende taotluste 
rahastusotsuseid ja juhul, kui taotlus peaks jääma ilma rahastuseta, kuid selle 
hindamistulemused on üle lävendi, ( kui lävend on rahastaja poolt kehtestatud), 
või väga head, tehakse taotluses märgitud vastutavast täitjast noorteadlasele 
grandi määramise ettepanek. Noorteadlasel on võimalik see vastu võtta või 
keelduda grandist. Siinkohal eeldatakse noorteadlase läbimõeldud otsust, kas 
grant on vajalik meetme eesmärgi saavutamiseks ja kas selle kasutamiseks on 
reaalne vajadus ja võimekus. Juhul, kui  grandi määramise aluseks oleva 
taotluse esitamise ja grandi määramise vahele jäänud perioodil on noorteadlane  
kaasatud teise rahastatud projekti või saanud oma teisele esitatud taotlusele 
rahastuse ning ta ei vaja sel hetkel lisarahastust ega oma ka võimekust 
lisategevusi ellu viia, on põhjendatud keeldumine pakutavast grandist. Teisalt 
võib samast ajanihkest tulenevalt olla teadlane taotlenud või taotlemas 
grandifondi arendusgranti, mida ei anta noorteadlase teadusgrandiga 
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samaaegselt. Noorteadlaselt eeldatakse grandi vastuvõtmisel vastutustundlikku 
käitumist ja oma vajaduste ja võimaluste adekvaatset hindamist.  

Kvalifitseerumine 

Noorteadlase teadusgrant on suunatud doktorikraadiga noortele teadlastele, kes 
oma teadlasteel alles iseseisvuvad. Seetõttu ei ole see mõeldud neile, kes on 
juba iseseisvunud ja asunud tenuuripositsioonile. Noorteadlaseks loetakse selle 
meetme raames teadlast, kelle doktorikraadi omandamisest on möödunud 
maksimaalselt 10 aastat, kaitseväekohustus ja vanemapuhkus maha 
arvestatuna.  
Teadusgrant on suunatud noorteadlastele arvestusega, et kogenud teadlased on 
edenenud professuuri või jätkavad karjääri tugevate uurimisrühmade koosseisus, 
mis koonduvad tenuuriprofessorite ümber.  
Iseseisvumise toetamise seisukohalt on oluline, et kvalifitseerumise aluseks 
olevas taotluses, on noorteadlane võtnud, lisaks vormilisele, sisulise vastutuse 
vastutava täitjana ning on valmis rahastuse korral asuma projekti juhtima. 
Noorteadlaste ambitsiooni toetamiseks on sätestatud kvalifitseerumise aluseks 
oleva taotluse Tallinna Tehnikaülikoolile taotletava osa miinimummahuks 80 000 
eurot. 
Näited teadusgrandi määramise aluseks olevatest rahastusmeetmetest: ETAg 
uurimistoetused: stardigrant, rühmagrant, ETAg arendusgrant, EL 
raamprogrammis sh partnerlused jms üle lävendi või teise vooru jõudnud 
taotluse esitaja, Nordforsk, EMP, Interreg,  jms, SF uue perioodi TA meetmed. 
 
Kasutamine 

Teadusgrandi kasutamine peab olema oma vormilt ja sisult kooskõlas grandifondi 
mõttega ning ülikoolisiseste ja majaväliste regulatsioonidega. Vahendite 
kasutamine peab tagama uute kõrge kvaliteediga konkurentsipõhiste taotluste 
esitamise. 

Teadusgrandi saaja peab läbima teadusosakonna poolt pakutava 
grandinõustamise, mis sisaldab muuhulgas grantide nõustamismeeskonna kokku 
pandud personaliseeritud rahastusvõimaluste otsimise teenust ning kirjutamistoe 
pakkumist kõrge potentsiaaliga taotluste kirjutamiseks.  

Aruandlus 

Aruandlust grandi saajalt ei eeldata, kuid teadusosakond seirab grandi 
kasutamist ettenähtud perioodil ja selle mõju- kas grandi saaja on läbinud 
grandinõustamise ja 18 kuu jooksul jõudnud uu(t)e taotlus(t)e esitamiseni, 
milles ta on vastutav täitja. Seire tulemusi kasutatakse meedet puudutavate 
juhtimisotsuste tegemiseks ja muutmisvajaduse hindamiseks, samuti meetme 
mõju mõõtmiseks. Juhul kui seire tulemusel tekib põhjendatud kahtlus, et granti 
ei kasutata grandi eesmärkidega kooskõlas, on teadusprorektoril erandkorras 
õigus, pärast asjaolude kaalumist, teha otsus grandi peatamiseks või 
tühistamiseks. Grandi saajate nimed avaldatakse sisekommunikatsioonikanalites. 

2. Grandifond - Arendusgrandid 
Eesmärk 

Tallinna Tehnikaülikool on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi olla Eesti 
majanduse oluline mootor ning suurendada oma rahvusvahelist mainet läbi 
koostöö maailma teadusmahukate ettevõtetega, pöörata suuremat tähelepanu 
intellektuaalomandi (IO) loomisele, kaitsta ülikooli nimel intellektuaalset omandit 
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siis, kui see aitab meil teadussaavutusi parema ühiskonna loomiseks rakendada. 
Ülikool panustab ja soodustab, et meilt hargnevad ettevõtted on rahvusvaheliselt 
kõrgelt väärtustatud. Selle eesmärgi saavutamise toetamiseks käivitatakse 
arendusgrandid, mis motiveeriksid teadlasi oma teadustöö ja IO 
kommertsialiseerimiseks ja ettevõtlusesse või majandusse siirdamiseks. 

Arendusgrant on Tallinna Tehnikaülikooli sisene toetusmeede teadustööde baasil 
tekkinud rakenduslike ideede edasiarendamiseks tooteks või teenuseks. 
Arendusgranti kasutatakse kommertsialiseerimisega seotud tegevusteks pärast 
avaliku sektori rahastuse lõppemist ja enne erarahastuse kaasamist. Grandi 
väljaandmine toetab IO kommertsialiseerimist toetava tugisüsteemi loomise 
kaudu ülikooli arengukava eesmärke, milleks on teadmuspõhiste harg- ja 
iduettevõtete ning litsentseerimislepingute arvu kasv.  

Ülikoolist hargnevad teadmistel põhinevad ettevõtted saavad olla 
teaduskondadele ning instituutidele olulisteks koostööpartneriteks nii 
teadusarenduses kui õppetegevuses ning loovad kõrge lisandväärtusega töökohti 
ka vilistlastele. 

Ülikooli teadusel baseeruvate edukate hargettevõtete tekkimine ning 
tehnoloogiate kasutusse andmine läbi litsentseerimise aitab laiemal üldsusel 
väärtustada ülikooli rolli ühiskonna teenimisel ning kinnistada ülikooli kui Eesti 
majanduse mootori kuvandit.  

Sarnaseid toetusmeetmeid on paljudes ettevõtlikes ülikoolides. Eeskujuks ja 
võrdluseks on muuhulgas võetud ETH Zürich, Taani Tehnikaülikool ja Tartu 
Ülikool. 

Arendusgrandi tüübid 

Arendusgrandid on kahte tüüpi - stardigrant ja kommertsialiseerimisgrant. 

Stardigrant on mõeldud selleks, et tuvastada leiutise äriline potentsiaal ning 
maandada tehnoloogia turule toomisega seonduvaid riske. Stardigrandi faasis 
võib teha samme, mis aitavad kommertsialiseerimisgranti taotleda. 

Kommertsialiseerimisgrant on mõeldud teadustöö tulemusena loodud 
kontseptsiooni osade või terviku läbikatsetamiseks  või testimiseks simuleeritud 
keskkonnas. Sihiks tuleb võtta olemasolevate teadustulemuste edasiarendamine 
tasemeni, mis viiks väljatöötatud lahenduse kasutuselevõtuni, kiirendades 
projektide viimist alusteadusest toote või teenuse esimese prototüübini, 
katsetusteni tööstuspartnerite juures või juba tootmiseks valmis lahenduseni. 

Taotlemine ja määramine 

Euroopa Komisjoni poolt on defineeritud tehnoloogia valmidusastmed 1.-9. 
(inglise keeles technology readiness levels või TRL – vt täpsemalt allpool) ja 
grandisaajalt eeldataksegi peamiselt  tehnoloogia valmidusastmetes edasi 
liikumist. Taotluse võib esitada ühe või mitme TRL-i etapi läbimiseks. 

Granti võib taotleda teadlane või insener oma teadustöö kommertsialiseerimiseks 
ise või keegi tema akadeemilistest/mitteakadeemilistest kolleegidest Tallinna 
Tehnikaülikoolis. Soovitame taotlejal juba kommertsialiseerimisprojekti algfaasis 
mõelda sellele, millised on projekti õnnestumiseks vajalikud kompetentsid ning 
teha samme meeskonna moodustamiseks. Kompetentse eduka meeskonna 
moodustamiseks võib kaasata ka tudengkonna hulgast või ülikoolist väljastpoolt. 
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Toetuse sisu keskendub tehnoloogiaarendusele, aga toetuse saamise olulisteks 
kriteeriumiks on turunõudlus.  Oluline on projekti äriline eesmärk, millest sõltub 
ning tulenevalt planeeritakse toote või teenuse edasine tehniline lahendus ja 
arendus. 

Toetuse väljaandmisega seotud tegevusi (programmi) koordineerib, taotlejaid 
nõustab ja taotlusi võtab vastu innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus. Taotluse 
koostamisel on soovitatav kaasata ka oma instituudi või teaduskonna 
innovatsiooni/arendustegevuse eest vastutav isik.  

Teadmiste – ja tehnoloogiamahukate äriideede kommertsialiseerimiseks on 
peamiselt tehnoloogia tõestamine. Selle jaoks on  ja toetuse eesmärk ongi 
peamiselt  tehnoloogia valmidusastmetes edasi liikumine.  

Euroopa Komisjoni defineeritud tehnoloogia valmidusastmed (TRL – technology 
readiness level) on: 

1. tehnoloogia valmidusaste – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe (näiteks 
alusuuringud ja kirjanduse ülevaated); 
2. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud 
(näiteks sõnastatakse vajalikud analüütilised uuringud ja katsed või nende 
läbiviimise metoodika); 
3. tehnoloogia valmidusaste – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline 
tõestus (näiteks analüütilised ja laboratoorsed uuringud); 
4. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud 
laboris (näiteks tehnoloogia komponentide projekteerimine, arendamine ja 
laboris testimine); 
5. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases 
keskkonnas (näiteks testimine simuleeritud keskkonnas, valmis prototüüp); 
6. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases 
keskkonnas (näiteks tehnoloogia toimimine tõendatud asjakohases simuleeritud 
keskkonnas); 
7. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia (prototüüp) on testitud ja 
demonstreeritud töökeskkonnas (näiteks tehnoloogia on töökeskkonnas peaaegu 
täielikult toimiv); 
8. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud (näiteks 
tehnoloogia arendamine on lõpetatud ja integreeritud muude seotud 
süsteemidega); 
9. tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia toimib töökeskkonnas (näiteks 
tehnoloogia on põhjalikult testitud töökeskkonnas ja täielikult integreeritud). 

Arendusgrante määratakse taotluste alusel. Taotluse võib esitada ülikooli 
akadeemiline või mitteakadeemiline töötaja. Üks taotleja võib esitada mitu 
taotlust, kuid lõplikul hindamisel kaalutakse vaid parema hindamistulemusega 
projekti toetamist. Taotluse võib esitada ühe või mitme kommertsialiseerimise 
etapi läbimiseks.  

3. Õppearendusfond 
Eesmärk 

Õppearendusfondi loomise eesmärk on toetada eeskätt õpetamise ja õppetöö 
kvaliteedi edendamist ülikoolis ning Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021-
2025 rakenduskavas kokku lepitud sihtide saavutamist.  

Õppearendusfond jaguneb kolmeks eraldi fondiks: 
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1. arengukava rakenduskava õppevaldkonna projektide fond (vt Lisa 1);  
2. õppeprorektori algatatud projektide fond (vt Lisa 2); 
3. teaduskondade õppearendusprojektide fond (vt Lisa 2). 

Käskkirjas ja lisatud tabelites on toodud fondide eesmärgid ja tingimused, sh 
kandideerimise ja hindamise tingimused, kuidas toimub otsuse vastuvõtmine 
rahastamiseks ning fondide/alafondide seire. 

Lõpetamise tulemuslikkus on ülikoolis olnud aastaid probleemiks. See on 
viimastel õppeaastatel küll tõusnud ja viimasel kahel õppeaastal püsinud 
stabiilselt 50% juures, kuid eesmärk 60% on endiselt saavutamata. Samuti on 
püsinud stabiilne lõpetajate rahulolu õpingutega tõustes viimasel kahel 
õppeaastal üle 4,0 (5-palli skaalal), mida soovime kindlasti veelgi kasvatada 
(eeskätt rahulolu õppe praktilisusega). Loodav fond koos alafondidest rahastatud 
tegevustega (projekt- ja probleemõppe arendamine ja juurutamine, 
interdistsiplinaarsete koostööprojektide toetamine, õpetamismeetodite 
kaasajastamine, tasemeõpet toetava digitaalse keskkonna arendamine, e-õppe 
ja -toe kvaliteedi tõstmine) aitab otseselt kaasa eelnimetatud ülikooli arengukava 
ja rakenduskava õppetegevusega seotud eesmärkide täitmisele. Lisaks aitab 
astuda samme lähemale arengukava eesmärgile suurendada õpingute praktilisust 
ja õpetada lõpetajaid lahendama päriselu probleeme.  

Ühtlasi aitavad tegevused toetada ka halduslepingus kokku lepitud eesmärke, 
mis on kooskõlas ka riiklikult kinnitatud haridusvaldkonna arengukavaga 2021-
2035.  

EuroTeQ rahvusvahelise koostöö toetamine annab tõuke üliõpilaste ja töötajate 
mobiilsuse ning rahvusvahelise õpi- ja töökogemuse suurendamiseks. EuroTeQ 
tegevuste täiendav toetamine paneb aluse kauakestvale õppekoostööle, mis 
tähendab erinevaid õpirände vorme (füüsiline, kombineeritud või virtuaalne ja 
pika- või lühiajaline õpiränne) kui ka uute õppeformaatide väljatöötamist. 
Täiendavad vahendid annavad tõuke teaduskonnale, instituudile, 
programmijuhile ja õpet läbiviivale akadeemilisele töötajale uudsete tegevuste 
algatamiseks ning õppeprogrammide ja -ainete nähtavaks tegemiseks. Vt 
detailsemat õpparendusfondist planeeritud EuroTeQ tegevuste eelarvet siit.  

Loodav õppearendusfond asendab varasemat nn otsustuskorras rahastust (maht 
jääb võrreldes varasemaga samale tasemele). 

Määramine 

Õppearendusfondi taotlusvoorude hindamisel rakendatakse põhimõtet, et 
taotluse kvalifitseerumist hindab õppeprorektor, kuulates eelnevalt ära 
õppekomisjoni arvamuse. Õppeprorektor ja õppekomisjon lähtuvad eelnõus 
sätestatud kvalifitseerumis- ja hindamiskriteeriumidest ning otsuse kinnitab 
õppeprorektor. Põhjendatud juhtudel on õppeprorektoril õigus rahastamisest 
loobuda. Õppekomisjoni taotluste hindamise töökord otsustatakse 2022.a 
jaanuari õppekomisjoni istungil.  

4. Kinnisvarafond 
Eesmärk 

Läbi kinnisvarafondi rahastatakse  Tallinna Tehnikaülikooli omandis olevate 
hoonete, rajatiste, kinnistute säilimist ja parendust ning kliimaneutraalsuse 
saavutamist. Kinnisvarafond toob kasu kogu ülikooli liikmeskonnale, sest tagab 
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ülikoolile kuuluva kinnisvara väärtuse säilimise ja toetab ülikooli põhitegevuse 
eesmärkide elluviimist. Tegemist ei ole taotluspõhiste vahenditega.  

Kinnisvarafondi toimimismudel 

Rahastusotsuste aluseks on kinnisvaraosakonna ja/ või strateegiabüroo poolt 
ette valmistatud  eelarved ja lähteülesanded kokku lepitud töödele ja 
tegevustele. Kinnisvarafondi maht otsustatakse igal aastal eelarveprotsessi 
käigus. 2022. aastal  jaotatakse kinnisvarafond kaheks alafondiks: rohepöörde 
tegevuste reserv ja kinnisvara parendusprojektide fond. Jagunemise osakaalud 
lepivad kokku kantsler ja rohepöörde prorektor, sest rohepöörde reservist 
finantseeritavad tegevused selginevad jooksvalt. 

Kinnisvara parendusprojektide fondist rahastatakse eelkõige hoonete ja 
kinnistutega seotud  projekteerimis- ja ehitustöid ning sisustamist, tehno- ja 
turvasüsteemide arendust ning kinnisvaraga seotud auditite tellimist.  

Rohepöörde tegevuste reservist rahastatakse rohepöörde üleminekuga 
kaasnevaid töid ja tegevusi, millel on kokkupuude ülikooli kinnisvara arengu, 
selle haldamise või liikmeskonna keskkonnateadliku tegevuse suunamisega 
ülikooli kinnisvara asukohtades. Rohepöörde tegevus on liikumine senisest  
keskkonnasõbralikuma  ja säästlikuma majandusmudeli poole. Antud fondiga 
seostub sellest eelkõige keskkonnateadlik, ökosüsteemide ja elurikkusega 
arvestav ruumi ja hoonete planeerimine (rohealad, tervist edendavaid käitumisi 
soodustavad planeeringud), säästvad planeerimislahendused, ehitus, 
rekonstrueerimine, materjalivalik, keskkonnatehnika, jäätmete käitlus ja 
ringlussevõtt, infrastruktuuri keskkonnamõju, elukeskkonna kvaliteet. 

Juhul, kui  rohepöörde tegevusega kaasnevate suuremahuliste muudatuste 
teostamiseks on vaja lisarahastust, siis on vajalik täiendavate rahastusallikate 
leidmine (projektide kirjutamine, toetuste taotlemine Euroopast, konkurssidel 
osalemine). Suuremahulisi projekte ei kompenseerita läbi kinnisvarafondi, nende 
otsustamine toimub otsustuskorras. 

Kinnisvarafondile lisandub struktuuriüksustelt sisearvetega kogutav remondifond. 
Remondifondi kasutab kinnisvaraosakond remonttöödeks, mille eesmärk on 
säilitada hoonete olemasolevat seisukorda.  

5. IT arendusfond 
Eesmärk 

Ülikooli arengukava seab eesmärgiks, et ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka 
virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile 
tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste 
üliõpilaste ning ettevõtjatega. Olenemata kasutajate asukohast moodustab 
ülikool terviku. Ülikooli infosüsteemidel kui toetaval infrastruktuuril on puutumus 
ülikooli kõigi tegevustega. Jätkame TalTechDigitali algatuse raames alustatud 
tegevusi, mille eesmärk on muuta ülikool üheks kõige nutikamaks linnakuks. 
Loodud IT arendusfond toetab ülikooli arengukava eesmärkide täitmist. 

Ülikooli põhiliste infosüsteemide ja rakenduste nimekiri (ei ole lõplik): OIS  - 
õppeinfosüsteem (sh TÕIS ehk täiendusõppe infosüsteem); MOODLE – e-
õppekeskkond; NAV - majandus- ja personalitarkvara (personal, palk, finants, 
varad ja projektid); välisveeb; BI - andmeladu ja ärianalüütika; PORTAL – 
siseportaal koos erinevate rakendustega (aastavestlused, eelarve, isikuandmed, 
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kommunikatsioon ja uudised, koolitused, lähetused, majanduskulud, puhkused, 
ruumide register, sisearved, sisuhaldus); Tudengiportaal; Tugiportaal (Atlassian - 
Jira Service Desk lahendus). 

Lisaks vajavad väikseimaid summasid eelkõige liidestuste ja väikearenduste 
jaoks: digikogu, digiteek, ester, e-pood, smaily (uudiskirjad), TalTech Äpp 
(siseportaal ja tudengiportaal mobiilis), oigusaktid.taltech.ee (avalikud 
õigusaktid), smart.taltech.ee, SoleMOVE (mobiilsuslahendus), SAIS 
(vastuvõtuinfosüsteem) Glowbase (doktoriõpe), ETIS, teadusandmete 
repositoorium, LIS (läbipääsu infosüsteem), FITEK (e-arved), PlanPRO 
(eelarvestamine), AD - Active Directory (kasutajaõiguste haldus) ja 
pass.taltech.ee (identiteedihaldus), Atlasssiani Confluence (IT projektide 
dokumentatsioon) ja JIRA (projektihaldustarkvara), Office365. 

IT arhitektuuri ehk seoseid erinevate infosüsteemide vahel illustreerib 
seletuskirja Lisa 3.  

Arendusettepanekute tegemine 

IT arendusfond on suunatud haldus- ja tugistruktuuriüksustes paiknevatele 
protsessijuhtidele äriprotsesside digitaliseerimiseks, mis omab laiemat mõju nii 
akadeemilistele kui mitteakadeemilistele üksustele. IT arendusfondi töö toimub 
vastavalt kokkulepitud IT arendusprotsessile ja selle juurutamisele.  IT 
arendusettepanekute tegemiseks on loodud portaal ülikooli siseveebis.  

6. Arengukava rakenduskava fond 
Eesmärk 

Rakenduskava projektifondi eesmärk on arengukavas seatud eesmärkide 
elluviimine, mis on eelkõige suunatud HTS üksuste poolt ellukutsutud 
tegevusteks, kuid millede mõju ulatub ka akadeemiliste üksusteni. Rakenduskava 
fond toetab ülikooli kui terviku konkurentsivõime (sh rahvusvahelise) 
kasvatamist ülikooli erinevate sihtrühmade seas (sh töötajad, sisseastujad, 
üliõpilased, tööandjad, ettevõtjad ja ühiskond laiemalt, välispartnerid), eeskätt: 

• Kvaliteedi parandamiseks teadusarendus- ja ettevõtlustegevuses, sealhulgas: 
o järelkasvu tagamiseks strateegilistes, fookus- ja vastutusvaldkondades;  
o jätkusuutliku ülikooli kontseptsiooni käivitamiseks nii õppe-, teadus- kui 

ettevõtlustegevuses ning üldistes hoiakutes ja juhtimisotsustes;  
o intersektoraalse koostöö suurendamiseks HTS ja teaduskondade vahel; 
o soolise integratsiooni ja töötajate isikliku konkurentsivõime arendamiseks;  
o TAIE fookusvaldkondades majandusse panustamiseks; 

• Kasutajakesksete ja põhitegevuste eesmärke toetavate tugiprotsesside ja 
teenuste väljaarendamiseks; 
• Juhtimisotsuste kvaliteedi ja läbipaistvuse suurendamiseks; 
• Organisatsiooni kui terviku võimekuse arendamiseks; 
• Ülikooli nähtavuse ja reitingute kasvatamiseks; 
• Ülikooli poliitikate kujundamise ja strateegiliste võimekuste kasvatamiseks. 

Rakenduskavas elluviidavad projektid ja mõõdikud on kokkulepitud rektori 
käskkirjas nr 26 Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 rakendamine 
(kinnitatud 30.06.2021). Enamik elluviimisele minevaid projekte on eelnevalt 
kokkulepitud. Samal ajal ei välistata vastavalt tekkinud või muutunud 
strateegilistele vajadustele uute projektide lisandumist, mõnest tegemisest 
loobumist, lähtuvalt strateegilisest hinnangust või kvalifitseerimistingimuste 

https://smart.taltech.ee/protsess/it-arendus/
https://smart.taltech.ee/projekt/it-arendusprotsessi-juurutamine/
https://helpdesk.taltech.ee/plugins/servlet/theme/portal/2/create/352
https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-rakendamine/
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mitte täitmisest. Viimaste üle teeb otsuse komisjon, kelleks on rektoraat. 
Muudatuste ja parendusvajaduste juhtimist illustreeriv tabel on seletuskirjale 
lisatud (Lisa 4).  

Kvalifitseerumine ja elluviimine 

Rakenduskava eelkokkulepitud projektid sisestatakse lähtudes olemasolevatest, 
rakenduskava koostamise käigus kogutud projektiinfost JIRA keskkonda, kus 
projektijuhid täiendavad neid lähtudes kehtestatud kvalifitseerimistingimustest. 
Kvalifitseerimistingimuste täitmise kohta annab projektijuhile tagasisidet 
strateegiabüroo, mida projektijuhid vastavalt vajadusele täiendavad. 

Kvalifitseerumistingimused läbinud projektid edastatakse komisjonile 
hindamiseks, vastavalt kvalifitseerimistingimuste täitmise järjekorrale. Komisjon 
hindab ühes voorus korraga kuni 20 projekti. Hindamisel lähtub komisjon 
eeskirjas kehtestatud hindamiskriteeriumitest (prioriteetsus, strateegiline 
olulisus, mõju ja ulatus, ettevalmistuse ja planeerimise läbimõeldus). Lähtuvalt 
eeltoodust otsustab rektoraat rahastamise. Kui komisjonil tekib täiendavaid 
küsimusi ja neid ei ole võimalik otsustamise hetkel välja selgitada, võidakse 
taotleda projekti jaoks täiendavat analüüsi või täpsustamist järgmiseks 
otsustuskorraks. Komisjoni hindamise protsessi illustreeriv joonis on käskkirjale 
lisatud (Lisa 5). 

Rakenduskavas kokkulepitud õppevaldkonna projektid rahastatakse ja seiratakse 
eraldi õppearendusfondi vastavatele kriteeriumidele. 
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Lisa 1. Arengukava rakenduskava õppe projektide fond 

arengukava rakenduskava õppevaldkonna projektid 

460 000 eur 

Probleem- ja projektõppe juurutamine (97 000 eurot), sh õppeklassid rühmatöö soodustamiseks (60 000 eur), IT arendus (ÕIS+PBI), tudengiprojektide auhinnafond (10 000 eur), 
koolitused (10 000 eur)  
 
Õppeprogrammide kvaliteedimõõdikud ja seiresüsteem 
 
E-toe ja e-õppe kvaliteedi tõstmine (82 500 eurot) 
 
EuroTeQ omafinantseering (58 000 eurot) 
 
Kooliõpilaste tegevused (142 000), sealhulgas olümpiakooli toetus (50 000 eur) ja kooliõpilastega seotud valikainete ja uute projektide rahastamine (92 000 eur).  
 
Õppejõudude koolitusprogramm (20 000 eurot). 
 
Teaduskonnapõhiste didaktikakeskuste käivitamine (60 000 eurot).  

 

Lisa 2. Õppearendusprojektide fond (õppeprorektori algatatud alafond ja teaduskondade õppearendusprojektide 
fond) 

Fond õppearendusprojektide fond (740 000 eur) 

Alafond Ülevalt alla 
ehk õppeprorektori algatatud projektid 

ALT ÜLES  
ehk Teaduskondade õppearendusprojektid 

Eelarve 390 000 eur 350 000 eur 

Laiem eesmärk Toetada õppetegevuse arendamist ja õppe kvaliteedi edendamist, sh õppejõudude arengut ja 
õppetöö läbiviimise kvaliteeti 

Toetada interdistsiplinaarset õppearendusvaldkonna koostööd ja 
tõsta haridusjuhtimise kompetentsi ülikoolis, soodustada 
akadeemiliste töötajate järelkasvu ja enesetäiendamise võimalusi 
ning edendada rohelist mõtteviisi. 
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Toetatavad 
tegevused 

EuroTeQ projekti 
raames tehtava 
koostöö soodustamine 

Akadeemiliste töötajate 
õppearendustoetus 

Õppevaldkonna arengu 
soodustamise toetus 

Teaduskondade õppearendusprojektid 

Sihtrühm Ülikooli liikmeskond Akadeemilised töötajad, kes 
viivad läbi õppetööd 

Akadeemilised töötajad. 
Projektimeeskonnas võivad osaleda 
ka üliõpilased ja ülikoolivälised 
partnerid. 

Teaduskonnad 

Eesmärk Toetada EuroTeQ 
raames tehtavat 
rahvusvahelist 
koostööd 

Toetada õppetööd 
läbiviivate akadeemiliste 
töötajate tegevust ülikoolis 
ning tõsta seeläbi õppe 
läbiviimise kvaliteeti 

Soodustada õppevaldkonna arengut 
ja suurendada tulemuslikkust 

Toetada interdistsiplinaarset õppearendusvaldkonna koostööd ja 
tõsta haridusjuhtimise kompetentsi ülikoolis 

Tegevuse 
eelarve 

240 000 eur  
(sh 80 000 eur 
üldkulud, 170 000 eur 
taotlusvoorud) 

50 000 eur  
(ca 5 personaalset toetust 
aastas, kuni 10 000 eur 
saaja kohta) 

100 000 eur  
(10 000 kuni 20 000 eur projekti 
kohta) 
 

350 000 eur  
(alates 50 000 eurot projekti kohta) 

Projekti kestus Sõltub taotlusvoorust kuni 12 kuud kuni 12 kuud kuni 12 kuud 

Taotlemine Taotlusvoorude puhul 
ette antud vormil  
(Jira v MS Forms) 

Taotlus ette antud vormil  
(Jira v MS Forms) 

Igal aastal üks prioriteetne teema. 
2022. aastal: probleem- ja 
projektõpe 

 
Taotlus ette antud vormil  
(Jira v MS Forms) 
Üks taotleja võib esitada mitu 
taotlust, kuid toetuse saab taotleja 
parima hindamistulemusega 
projekt. 

Taotlus ette antud vormil (Jira v MS Forms).   
 
Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kuid toetuse saab taotleja 
parima hindamistulemusega projekt. 

Taotluse 
kvalifits. 
tingimused 

 Taotluste nõuetele 
vastavust  hindab 
õppeprorektor: 
• Taotluse esitajal on 

otsese juhi nõusolek ja 
soovituskiri vähemalt 
ühelt kolleegilt ja 
üliõpilaselt.  

• Projektitaotluse sisu on 
õppearendustegevus ja 
on kooskõlas ülikooli 

Taotluste nõuetele vastavust hindab 
õppeprorektor: 
- Taotluse esitajal on otsese juhi 

nõusolek 
● Projekt aitab otseselt kaasa 

prioriteetse teema eesmärkide 
saavutamisele. 

● Eelistatud on 
interdistsiplinaarset koostööd 
edendavad projektid 
(vähemalt kahe valdkonna 
vahelist koostööd edendav). 

Taotluste nõuetele vastavust hindab õppeprorektor: 
● Taotluse esitajal on otsese juhi nõusolek.  
● Eelistatud on interdistsiplinaarset koostööd edendavad 

projektid (vähemalt kahe valdkonna vahelist koostööd 
edendav). 

● Eelistatud on rohelist mõtteviisi edendavad projektid. 
● eelistatud on tegevused, mis ei ole  rahastatud juba mõnest 

muust allikast (näiteks EuroTeQ projektist; HARNOst jne).   
● Taotluses on kirjeldatud sihtrühma suurus (osalevate 

üliõpilaste hulk).  
● Taotluses on kirjeldatud projekti aktuaalsus ja taotleja senist 

tegevust õppearendusvaldkonnas. 
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arengukava/rakendusk
ava eesmärkidega. 

• taotluses esitada 
ülevaade viimasel kahel 
aastal läbiviidud 
õppetöö (õppeainete 
loetelu) ja juhendatud 
lõputööde kohta 
(loetelu kaitstud 
lõputöödes 

• eelistatud on 
tegevused, mis ei ole  
rahastatud juba mõnest 
muust allikast (näiteks 
EuroTeQ projektist; 
HARNOst jne).   

• Projektitaotlus sisaldab 
eesmärke, tulemusi, 
vahetulemusi ja 
edukriteeriume, mis on 
mõõdetavad ja 
tähtaegadega 
määratletud. 

• Projektil on esialgne 
eelarve, mis vastab 
eesmärkidele, 
oodatavatele 
tulemustele ja 
ajakavale. 

• Taotlus sisaldab infot 
selle kohta, kuidas 
plaanitakse projekti 
tulemusi ülikoolis 
levitada. 

● eelistatud on tegevused, mis ei 
ole  rahastatud juba mõnest 
muust allikast (näiteks 
EuroTeQ projektist; HARNOst 
jne).   

● Taotluses on kirjeldatud 
sihtrühma suurus (osalevate 
üliõpilaste hulk).  

● Taotluses on kirjeldatud 
projekti aktuaalsus 

● Projektitaotlus sisaldab 
eesmärke, tulemusi, 
vahetulemusi ja 
edukriteeriume, mis on 
mõõdetavad ja tähtaegadega 
määratletud. 

● Projektil on esialgne eelarve, 
mis vastab eesmärkidele, 
oodatavatele tulemustele ja 
ajakavale. 

● Taotlus sisaldab infot selle 
kohta, kuidas plaanitakse 
projekti tulemusi ülikoolis 
levitada.  

 

● Projektitaotlus sisaldab eesmärke, tulemusi, vahetulemusi ja 
edukriteeriume, mis on mõõdetavad ja tähtaegadega 
määratletud. 

● Projektil on esialgne eelarve, mis vastab eesmärkidele, 
oodatavatele tulemustele ja ajakavale. 

● Taotlus sisaldab infot selle kohta, kuidas plaanitakse projekti 
tulemusi ülikoolis levitada.  

 

Hindamine  Nõuetele vastavaid taotlusi hindab õppeprorektori ettepanekul õppekomisjon. 
Taotluse hindamisel võetakse arvesse järgnevat:  

- õppetööalast koostööd, 
- taotluses esitatud tegevuste teostatavust ja riske ning võimalikku positiivset mõju, 
- taotluses esitatud tegevuste jätkusuutlikust, tähtaegu ja eelarvet, 
- toetuse olulisust ja lisatoetuste vajadusi, 
- taotleja senist tegevust õppearendusvaldkonnas ning kompetentsi tegevuste ellu rakendamiseks. 

 
Õppekomisjonil on õigus taotluste hindamisel mitte arvestada kõiki kriteeriume. 
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Kui hindamiseks vajalikud täiendavad materjalid ei ole taotlusesse lisatud, võib õppekomisjon omal äranägemisel täiendavaid materjale 
küsida, kui peab seda põhjendatuks.  
 
Õppekomisjonil õigus jätta rahastamata taotlused, mis ei sobi kokku fondi eesmärkidega, isegi siis kui fondis on veel piisavalt vahendeid 
taotluse rahuldamiseks. 
 
Õppekomisjon selgitab välja fondist rahastatavad taotlused ja teeb õppeprorektorile ettepaneku toetuste määramiseks. 

Otsustamine  Rahastamisotsused kinnitab õppeprorektor korraldusega.  
Info avalikustamine siseportaalis.  

Toetuse 
kasutamine 

 Õppearendustegevusega 
seotud kulude katmiseks. 
 
Prioriteetsed teemad: 
teaduspõhise õpetamise 
arendamine, panustamine 
kesksetesse 
õppearendustegevustesse 
või didaktikakeskuste 
töösse (näiteks teistele 
õppejõududele mentori või 
konsultandina töötamine), 
oma õpetamise uurimine, 
kogemuse tutvustamine 
ülikoolis.  
Toetuse saajal on kohustus 
toetuse eest ellu viidud 
tegevuste tulemusi 
tutvustada ülikoolis laiemalt 

Igal aastal üks prioriteetne teema:  
1) PPÕ puhul saab toetust 

kasutada üleülikoolilise 
õppeaine „Probleem- ja 
projektõpe“ 6 EAP 
sisustamiseks, õppeaine 
arendamisega seotud töötajate 
ja/või ülikooliväliste ekspertide 
tööjõukulude katmiseks, 
seadmete/vahendite 
soetamiseks, 
õppeassistentide, mentorite ja 
ekspertide kaasamiseks jne. 
Kõik projekti eelarvest tehtud 
kulutused peavad olema 
otseselt seotud projekti 
eesmärkidega.  

 
 

Projekti rõhuasetus on õppetöö ja õppe läbiviimise arendamisel. 
Toetus on ette nähtud palgakulude (palgafond) ja muude projekti 
eesmärkidega seotud kulude katteks. Projekti elluviimise perioodil 
on võimalik tööle võtta täiendavaid inimesi väljastpoolt ülikooli. 
Toetust võib kasutada õppearendusprojektide elluviimiseks (sh 
õppelaboritesse seadmete soetamine, projekti- ja probleemõppe 
juurutamine, teaduskondade vaheliste õppeainete loomine, 
rahvusvahelisest kogemusest õppimine jms). Kohustus jagada 
projekti tulemusi/kogemust ülikoolis laiemalt (kirjeldada see 
plaan juba taotluses). 

Elluviimine ja 
aruandlus 

 iga projekti edenemist jälgib õppeprorektori poolt määratud isik/õppeosakond.  
Vahehindamine keskel vahekokkuvõte/lühiaruande põhjal -> edasise rahastuse otsus 
 
Lõpphindamine: Toetuse saaja esitab projekti lõpus ülevaate projekti eesmärkide saavutamise kohta. Toetuse saajal on kohustus jagada 
projekti tulemusi ülikoolis 
 

Vahehindamise 
kriteeriumid 

 - Projekt edeneb lähtuvalt projekti ajakavast, eesmärkidest ja eelarvest.  
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Toetuse 
väljamaksmine 

 Kahes osas (esimene osa makstakse projekti alguses, teine pärast positiivset vahehindamist) 
 
Toetuse saajale luuakse toetuse kasutamiseks eraldi finantsallikas/allikad. 

 

Lisa 3. IT arhitektuur ehk seosed erinevate infosüsteemide vahel 
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Lisa 4: Muudatuste ja parendusvajaduste juhtimine 

 

 

Lisa 5: komisjoni hindamise protsess 
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