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Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna  
infrastruktuuri kaasajastamise meetme investeerimisettepaneku vorm  
 
Käesolev investeerimisettepaneku vorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt. 
 

I. osa  

Investeerimisettepaneku esitaja andmed 

1. Asutuse või juriidilise isiku nimi:  

   

2. Registrikood:  

   

3. Kontaktandmed:  

Postiaadress:  

Telefon:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122010001


Faks:  

e-post:  

www-aadress:  

4. Esindaja põhimääruse/ põhikirja alusel:  

Nimi:  

Ametikoht:  

Telefon:  

E-post:  

5. Projekti järjekorranumber esitaja projektide eelistusnimekirjas:  

Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri kaasajastamise projekt nr   

1.     2.       3.       4.       

Kõrghariduse õppeinfrastruktuuri kaasajastamise projekt nr    

1.     2.       3.        

6. Kinnitus, kui projekt on ühisprojekt mõne teise kõrgkooli või teadus- ja 
arendusasutusega:  

Nimetada koostööpartner (institutsiooni nimi):  

1.  

   

   

2.  

   

Kinnitan projektis osalemist:  

1. Jah       

(nimi, allkiri)  

2. Jah       

(nimi, allkiri)  

   

II. osa  

Kavandatava projekti kirjeldus 
A osa: kõrghariduse õppeinfrastruktuuri arendamist taotlevad ülikoolid ja 
rakenduskõrgkoolid  



1. Projekti nimi:  

   

   

2.1 Projekti eeldatav alguskuupäev:  2.2 Projekti eeldatav lõppkuupäev:  

      

3. Elluviimise koht (maakonna, linna nimi):  

   

4. Kokkuvõte projekti eesmärkidest (kuni 2000 tähemärki):  

   

   

   

5. Kooskõla Eesti kõrgharidusstrateegiaga aastateks 2006-2015 (kuni 2000 tähemärki):  

sh hinnang kõrgkoolide tööjaotuse ja spetsialiseerumise põhimõtte järgimisele  

sh projektiga seotud akrediteerimata õppekavade loetelu ja selgitused (akrediteerimiste 
ajakava)  

sh olemasolul mõju e-õppe võimaluste arengule  

   

   

6. Kooskõla teiste arengukavadega (institutsiooni arengukava, omavalitsuse või 
maavalitsuse arengukava, valdkondlik(ud) arengukava(d); märkida ära ka rakenduskavade 
olemasolu) (kuni 2000 tähemärki):  

   

   

   

7. Kooskõla käesoleva määruse alaeesmärkidega (kirjeldus kuidas aitab kaasa nende 
saavutamisele, sh arvandmed, viited uuringute või analüüside tulemustele) (kuni 8000 
tähemärki):  



a. roll riikliku koolitustellimuse täitmisel  

sh õppekavade, millel õppivate üliõpilaste õppekeskkonna parendamisele on projekt 
suunatud, loetelu  

sh projektiga seotud õppekavadel taseme- ja täiendõppes õppivate üliõpilaste arv ning 
osakaal kõikidest õppuritest  

sh olemasolul andmed riikliku koolitustellimuse õppekohtade täitmise kohta (konkurss 
õppekohtadele, sisseastujate keskmised hinded)  

sh olemasolul lõpetajate küsitluste tulemused tööle rakendumise kohta  

   

b. mõju piirkonna arengule  

sh olemasolul üliõpilaste, kelle õppekeskkonda projektiga parandatakse, piirkondlik 
(maakondlik) päritolu  

sh olemasolul lõpetajate tööle rakendumine kodukohas ja teistes piirkondades 
(maakondades)  

   

c. suunatus loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisele  

   

   

   

8. Mõju ja kasusaajad (otsesed, kaudsed, kui palju, mis osas):  

sh projektiga loodavate või renoveeritavate õppe- ja töökohtade arv ning arvestuslik 
kasusaajate arv  

   

9. Objekti hetkeolukorra kirjeldus (kuni 3000 tähemärki):  

   

   

   

10. Projektiga kavandatavad tegevused ja väljund (kuni 5000 tähemärki):  



sh uusehitise puhul objekti maht ja funktsionaalsed omadused  

sh renoveerimisprojekti puhul tehtavad põhilised tööd ja seeläbi saavutatavad 
funktsionaalsed omadused  

sh soetuste (tehnika, seadmed, inventar), mööbli ja kontoritehnika arvestuslik maht projekti 
eelarves  

   

11. Infrastruktuuri täielikuks kasutuselevõtuks vajalikud investeeringud ja 
ekspluatatsioonikulud (kuni 2000 tähemärki)  

– käesoleva taotlusega loodava või parendatava objekti täielikuks kasutuselevõtuks vajalike 
täiendavate ühekordsete (sh. inventar ja seadmed) kogumaht, eeldatavad finantsallikad ja 
ajakava  

– objekti kasutuselevõtuga seotud iga-aastaste püsikulude maht ning nende katmiseks ette 
nähtavad allikad.  

   

12. Kirjeldage uusi tegevussuundi, mida on projekti tulemusena võimalik asutuses 
arendada (kuni 2000 tähemärki)  

   

   

   

13. Kirjeldage, kuidas paraneb projekti rakendamise tulemusena õppetöö kvaliteet (kuni 
2000 tähemärki)  

   

   

   

14. Valmisolek elluviimiseks (kuni 3000 tähemärki):  

sh projekti teostamiseks vajalikud analüüsid  

sh kirjeldus projekti administreerimissuutlikkusest (projektijuht, personal, seadmed)  

   

15. Jätkusuutlikkus (kirjeldada projektijärgset tegevust, rahastamiskava, arenguplaane) 



(kuni 3000 tähemärki):  

   

   

   

16. Taotleja omandisuhe projektiga seotud maa ja ehitisega:  

Valdaja                     Omanik                Volitatud asutus    

   

Omandab tulevikus  

Selgitus:  

17. Investeerimisprojekti järgsete objekti iga-aastaste haldamiskulude hinnang ja nende 
katmine (allikad, summad) (kuni 2000 tähemärki:  

   

   

   

18. On koostatud või koostamisel hoone tehnilise seisukorra hinnang ning ehitus- või 
renoveerimisplaan (hinnang, plaan või selle visioon)  

Jah    Ei  

Selgitused  

19. Riskianalüüsi olemasolu planeeritava objekti edukust ja projekti ajagraafikut mõjutada 
võivate tegurite kohta (omandi-, kinnisvara-, muinsuskaitse- jm riskitegurid – võimalusel 
lisada)  

Jah    Ei  

Selgitused  

20. Kas projekti on võimalik varem või hiljem alustada ning kui „jah”, siis millises 
ajavahemikus?  

Jah    Ei  

Ajavahemik:  

21. Asutuse senine tegevus ja tulemusnäitajad, mida peate oluliseks välja tuua (kuni 4000 



tähemärki)  

   

   

   

 
 
 
B osa: T&A infrastruktuuri arendamist taotlevad teadus- ja arendusasutused  

1. Projekti nimi:  

   

2.1 Projekti eeldatav alguskuupäev:  2.2 Projekti eeldatav lõppkuupäev:  

      

3. Elluviimise koht (maakonna, linna nimi):  

   

4. Kokkuvõte projekti eesmärkidest (kuni 2000 tähemärki):  

   

   

   

5. Kooskõla Eesti teadus ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiaga aastateks 
2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti”(kuni 2000 tähemärki):  

sh seos strateegias välja toodud eelisarendatavate valdkondadega  

sh projektiga seotud olemasolevate teadus- arendusprojektide loetelu ja selgitused  

sh mõju majandusele vajaliku tehnoloogiaalase inimressursi kasvatamisega  

   

6. Kooskõla teiste arengukavadega (institutsiooni arengukava, omavalitsuse või 
maavalitsuse arengukava, valdkondlik(ud) arengukava(d); märkida ära ka rakenduskavade 
olemasolu) (kuni 2000 tähemärki):  



   

   

   

7. Kooskõla meetme eesmärgi ja alaeesmärkidega (kirjeldus kuidas aitab kaasa nende 
saavutamisele, sh arvandmed, viited uuringute või analüüside tulemustele) (kuni 6000 
tähemärki):  

a. mõju TA&I konkurentsivõime kasvule eelisarendatavates valdkondades  

   

   

   

b. mõju T&A rahvusvahelistumisele  

sh välisteadlaste kaasatus  

sh teadustulemuste rakendumine  välismaal  

c. tulemuste kasutatavuse ulatus, sh turuväljundile orienteeritus ja rakendatavus või 
kasutajate arvukus  

   

   

   

8. Mõju ja kasusaajad (otsesed, kaudsed, kui palju, mis osas) (kuni 2000 tähemärki):  

sh projektiga loodavate või renoveeritavate töökohtade arv, sh teadlaste töökohtade arv ja 
osakaal ning kõikide teadlaste absoluutarv kokku  

sh selgitused, mil määral on projekti mõju seotud teadus- ja arendustegevusega ning 
millises mahus õppetegevusega kõrghariduse kahel esimesel astmel (projektiga kavandatud 
õppekohtade arv)  

   

9. Objekti hetkeolukorra kirjeldus (kuni 3000 tähemärki):  

   



   

   

 

10. Projektiga kavandatavad tegevused ja väljund (kuni 5000 tähemärki):  

sh uusehitise puhul objekti maht ja funktsionaalsed omadused  

sh renoveerimisprojekti puhul tehtavad põhilised tööd ja seeläbi saavutatavad 
funktsionaalsed omadused  

sh soetuste (tehnika, seadmed, inventar), mööbli ja kontoritehnika arvestuslik maht projekti 
eelarves  

   

11. Infrastruktuuri täielikuks kasutuselevõtuks vajalikud investeeringud ja 
ekspluatatsioonikulud (kuni 2000 tähemärki)  

– käesoleva taotlusega loodava või parendatava objekti täielikuks kasutuselevõtuks vajalike 
täiendavate ühekordsete (sh. inventar ja seadmed) kogumaht, eeldatavad finantsallikad ja 
ajakava  

– objekti kasutuselevõtuga seotud iga-aastaste püsikulude maht ning nende katmiseks ette 
nähtavad allikad.  

   

12. Kirjeldage uusi tegevussuundi, mida on projekti tulemusena võimalik asutuses 
arendada(kuni 2000 tähemärki)  

   

   

   

13. Kirjeldage, kuidas paraneb projekti rakendamise tulemusena teadustöö kvaliteet (kuni 
2000 tähemärki)  

   

   

   

14. Valmisolek elluviimiseks  (kuni 3000 tähemärki):  



sh projekti teostamiseks vajalikud analüüsid  

sh kirjeldus projekti administreerimissuutlikkusest (projektijuht, personal, seadmed)  

   

15. Jätkusuutlikkus (kirjeldada projektijärgset tegevust, rahastamiskava, arenguplaane): 
(kuni 3000 tähemärki)  

   

   

   

16. Taotleja omandisuhe projektiga seotud maa ja ehitisega:  

Valdaja                     Omanik                Volitatud asutus    

   

Omandab tulevikus  

Selgitus:  

17. Investeerimisprojekti järgsete objekti iga-aastaste haldamiskulude hinnang ja nende 
katmine (allikad, summad) (kuni 2000 tähemärki):  

   

   

   

18. On koostatud või koostamisel hoone tehnilise seisukorra hinnang ning ehitus- või 
renoveerimisplaan (hinnang, plaan või selle visioon)  

Jah    Ei  

Selgitused  

   

19. Riskianalüüsi olemasolu planeeritava objekti edukust ja projekti ajagraafikut mõjutada 
võivate tegurite kohta (omandi-, kinnisvara-, muinsuskaitse- jm riskitegurid – võimalusel 
lisada)  

Jah    Ei  



Selgitused  

   

20. Kas projekti on võimalik varem või hiljem alustada ning kui „jah”, siis millises 
ajavahemikus?  

Jah    Ei  

Ajavahemik:  

   

21. Asutuse senine tegevus ja tulemusnäitajad, mida peate oluliseks välja tuua (kuni 4000 
tähemärki)  

   

   

   

III. osa  

Projekti eelarve 

Projekti finantseerimine  Summa (EUR, 
käibemaksuta)  

Käibemaks (EUR) % projekti 
kogumaksumusest 

Kogumaksumus (koos 
mitteabikõlblike kuludega) 

      Ei näidata  

   

Taotletav toetus           

   

Taotleja omafinantseering           

   

Abikõlblik 
kaasfinantseering kokku  

         

   

Kaasfinantseerija 1           

   



Kaasfinantseerija 2           

   

Muu mitteabikõlblik 
kaasfinantseering  

      Ei näidata  

   

 

Teised allikad, kust projektile või seotud projekti(de)le on toetust taotletud. Kui «jah», siis 
näidata ära ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel 
kaasfinantseerimisotsust tehtud.  

Jah    Ei  

Selgitused  

Toetust andva 
organisatsiooni nimi  

Otsuse tegemise aeg 
toetuse saamise kohta/ 
esitamise aeg juhul kui 
otsust pole tehtud  

Toetuse summa/ 
taotluse summa juhul 
kui otsust pole veel 
tehtud  

Toetatud/ esitatud 
projekti nimi  

Toetust saanud projektid:  

            

            

Esitatud projektid, mille osas on otsus tegemata:  

            

            

IV. osa  

Taotleja poolt esitatud lisatingimused rakendusasutusele 

Kas projekti elluviimisega seonduvalt on investeerimisettepaneku esitajal lisatingimusi?  

 Ei      

   



Jah    

Selgitus  

V. osa 

Muu asjakohane lisainformatsioon (märkida, milline) 

   

   

VI. osa  

Kohustuslikud lisadokumendid 
Kõrgkooli või teadus- ja arendusasutuse arengukava (mitme investeerimisettepaneku puhul 
ainult esimeseks järjestatud investeerimisettepaneku juurde). Olemasolul objektiga seotud 
struktuuriüksuse arengukava. 
 
Kõrgkooli või teadus- ja arendusasutuse investeeringute kogumahtu, projektide vahelisi 
seoseid, tegevuskava ja teisi olulisi aspekte selgitava seletuskirja (mitme 
investeerimisettepaneku puhul ainult esimeseks järjestatud investeerimisettepaneku juurde). 

VI. osa 

Investeerimisettepaneku kinnitamine 
Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 

Taotleja on majanduslikult jätkusuutlik.  

Kinnitan    

Taotleja omab vahendeid abikõlbmatute ja projekti võimaliku kallinemisega seotud kulude 
katmiseks.  

Kinnitan    

Selgitus  

Riigiasutusena taotlen täiendavaid vahendeid riigieelarvest   

Selgitus  



Taotleja omab toetuse omafinantseerimiseks vajalikke vahendeid.  

Kinnitan      

Selgitus  

Riigiasutusena taotlen täiendavaid vahendeid riigieelarvest  

Selgitus  

Taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja 
tagasimaksmisele kuulunud summad kokku lepitud tähtajal tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtajal ja summas.  

Kinnitan      

Taotleja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ja taotleja 
asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.  

Kinnitan    

Taotleja on objekti omanik, riigiasutuse puhul volitatud asutus või omandab kinnisasja 
tulevikus.  

Kinnitan      

Selgitus  

 

 

KINNITUS  

Kinnitan, et kõik käesolevas investeerimisettepanekus toodud andmed on 
õiged/usaldusväärsed ning olen valmis andma selgitusi toodud väidete kohta.  

Nimi:  Ametikoht:  Allkiri:  Kuupäev  

   

   

   

 


