MTÜ EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT

TEADUSHUVI ÕPIPÄEVAD 2022

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD
1. MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit (edaspidi Liit) toetab loodus- ja täppisteaduste ja
tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna õpipäevasid. Õpipäevade toetamine lähtub
Liidu põhikirja punktist 1.4 ning finantseerimine toimub Haridus- ja
Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) valdkonna arendamise toetusest.
2. Toetuse eelarve maht on 12 000 eurot.
3. Teadushuvi õpipäevade eesmärgiks on populariseerida loodus-, täppisteaduste ja
tehnoloogia valdkonda. Õpipäevade sisulised tegevused katavad mitut loodus-,
täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonda, st ei ole ühe valdkonna kesksed.
4. LTT huvitegevuse- ja hariduse valdkonda kuuluvad alamvaldkonnad on toodud välja
Liidu veebilehel: https://teadushuvi.ee/mis-on-ltt/
5. Õpipäevad on suunatud 7-26-aastastele noortele.
6. Õpipäevad toimuvad perioodil 1. juuni kuni 15. detsember 2022.
7. Õpipäevad on ööbimiseta, minimaalse kestvusega 3 päeva. Õpipäevade sihtgrupile
suunatud sisuliste õpitegevuste maht päevas peab olema vähemalt 6 akadeemilist
tundi.
8. Õpipäeval osaleja või tema esindaja registreerib osalemise aadressil
https://huviring.ee/, st õpipäevad läbiviijal tuleb registreerida Huviring.ee kasutajaks
ning sisestada õpipäevad ja sellesse registreerimise info nimetatud keskkonda.
9. Õpipäevade toetust saavad taotleda kõik Eestis LTT haridusvaldkonnas tegutsevad
juriidilised ja füüsilised isikud. Toetuse andjal on õigus küsida tingimuse tõendamist.
10. Toetuse summa on maksimaalselt 20 eurot ühe osaleja kohta päevas, maksimaalselt 60
eurot ühe osaleja kohta.
11. Üks taotleja saab toetust ühest taotlusvoorust kuni 1200 eurot.
12. Kui toetus ei kata õpipäevade korraldaja tegelikke kulusid, võib puudujääva osa
ulatuses küsida osalemise eest tasu.
13. Toetust võib kasutada õpipäevade korraldamise tegelike ja möödapääsmatute kulude
katmiseks, mille sisse ei arvata inventari ja muu põhivara soetamiseks tehtud kulusid.
14. Taotleja kinnitab, et ei taotle toetust õpipäevade läbiviimiseks samaaegselt teistest
riigieelarvelistest või EL struktuurifondidest pärinevatest meetmetest või vahenditest.
15. Toetuse taotlemiseks tuleb täita vorm, mis on leitav Liidu veebilehelt. Teadushuvi
õpipäevade läbiviimise taotlusvoor avatakse 27. mail 2022. Taotlusi saab esitada 17.
juunini 2022.
16. Liidu juhatuse poolt moodustatud hindamiskomisjon teeb otsuse toetamise/mitte
toetamise kohta kuni 10 tööpäeva jooksul taotlusvooru lõppemisest.
Hindamisel arvestatakse järgmiseid kriteeriumeid:
a. õpipäevade sisu ning eesmärke;
b. rahalise kaasfinantseeringu olemasolu ja suurust;

MTÜ EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT

c.
d.
e.
f.

õpipäevade eelarve ja osalejate arvu suhet;
õpipäevade potentsiaalset mõju LTT valdkonna populaarsuse kasvule;
õpipäevade regionaalset hajutatust;
taotleja varem Liidust saadud toetusi ja nende kohta esitatud aruandeid
(Aruanded varasemate toetuste kohta peavad olema tähtaegselt ja korrektselt
esitatud. Uut toetust ei anta, kui eelnevad aruanded on esitamata või
puudulikult esitatud).
17. Otsus tehakse taotlejale teatavaks e-kirja teel. Iga hinnatava taotluse kohta täidab
hindamiskomisjon hindamisprotokolli, kuhu märgitakse kriteeriumite lõikes taotlusele
antud hinnangud ja põhjendused. Hindamise protokolli allkirjastavad kõik taotlust
hinnanud hindamiskomisjoni liikmed.
18. Taotluse saab osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Liidu ettepanekuga
taotletud toetuse summa vähendamiseks või rahastamiseks seatud kõrvaltingimustega.
Kui taotleja ei ole nõus Liidu ettepanekuga, teeb Liidu juhatus taotluse rahuldamata
jätmise otsuse.
19. Toetuse saanud taotleja on teadlik, et taotlusotsuse rahuldamisel on tema ja Liidu
vahel sõlmitud kokkulepe taotluses esitatud tegevuste läbiviimise kohustuslikkuse
osas.
20. Taotluse rahuldamisotsuse saanud taotlejal on õigus 14 päeva jooksul taganeda
taotlusest ja seal välja toodud kohustustest ning kokkulepetest. Sellisel juhul ei kuulu
toetus hiljem väljamaksmisele. Taotluse hilisem ennistamine ei ole lubatud.
21. Toetuse saanud taotleja täidab toetuse saamisel järgnevaid tingimusi:
a. garanteerib, et korraldab õpipäevad taotluses välja toodud ajal ja mahus ning
minimaalselt lubatud arvu osalejatega;
b. esitab aruande toetuse kasutamise kohta 20 päeva jooksul peale sündmuse
toimumist;
c. avaldab õpipäevade sündmuse veebikeskkonnas huviring.ee vähemalt 30 päeva
enne sündmuse toimumist;
d. esitab nõuetekohase lõpp-aruande kinnitatud vormil täies mahus;
e. aruandele lisatakse kuludokumendid, maksetõendid (maksekorraldus),
õpipäevadel osalenud osalejate nimekiri koos korraldaja allkirjaga ning
fototõendused (min. 2 tk).
22. Liit maksab toetuse välja tagantjärele esitatud aruande ja muude tõenduslike
dokumentide alusel, mis tähendab, et taotleja peab kandma õpipäevadega seotud
abikõlblikud kulud ning seejärel esitama aruande Liidule.
23. Liidul on õigus muuta taotlusvooru käigus õpipäevade toetuste andmise tingimusi ja
korda.
24. Liidu juhatuse liikmel, või juhatuse poolt volitatud isikul on õigus õpipäeva toimumise
ajal läbi viia etteteatamata paikvaatluseid.
25. Õpipäevadide läbiviimisel tuleb järgida EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra
järgseid piiranguid ning muid seadusest tulenevaid nõuded noortele suunatud laagrite
korraldamisel.
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Taotleja kohustused
1. Taotleja on kohustatud:
a. tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas dokumendis sätestatud
nõuetele ja tingimustele;
b. esitama Liidu nõudmisel lisateavet või täiendavaid dokumente nõutud vormis
ja tähtaja jooksul;
c. võimaldama kontrollida taotluse, taotleja ja partneri vastavust nõuetele,
sealhulgas teha kohapealset kontrolli;
d. teavitama Liitu viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest
või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
e. kajastama kõikides oma materjalides ja veebilehel Teadushuvihariduse Liidu
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi logo ning märkima juurde lause:
„Teadushuvi õpipäevadi läbiviimist/osalemist toetab Eesti Teadushuvihariduse
Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium“.
Toetuse saaja ja partneri õigused
1. Toetuse saajal on õigus saada Liidu juhatuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on
seotud toetuse kasutamise, õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja
kohustustega.

Dokument on allkirjastatud juhatuse liikmete poolt digitaalselt.
Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee
Janika Ruusmaa, janika.ruusmaa@tartuloodusmaja.ee
Kaire Mertsin, kaire.mertsin@pernova.ee
Rasmus Kits, rasmus@teadushuvi.ee

