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Ekspertkogu koosolekul osalesid: 
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Juhtkomisjoni kvoorum oli koos, mis tagas koosoleku otsustusvõimelisuse. 
 
Koosoleku päevakord: 
 

1. Ekspertkogu esimehe valimine 
2. Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projektitaotluste lõplik hindamine ja toetuste eraldamise 

otsuste tegemine: 
Kategooria 1: Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel 
Kategooria 2: IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide 
Kategooria 3: Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses – eeltaotluste hindamine, 
põhitaotluste esitajate otsustamine 

3. Muud küsimused  
4. Järgmise ekspertkogu koosoleku toimumise aeg (3. kategooriasse saabunud põhitaotluste 

hindamine, toetuste eraldamise otsuste tegemine).  
 
 
1. Ekspertkogu esimehe valimine 
 
Ekspertkogu esimeheks valiti ühehäälselt Erki Urva.  
 
2. Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projektitaotluste lõplik hindamine ja toetuste 
eraldamise otsuste tegemine: 
 
Kategooria 1: Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel 
Ekspertkogu liikmed on läbi viinud individuaalse hindamise, mille tulemused on toodud protokolli lisas 1. 
Individuaalse hindamise tulemusena kujunenud pingerea alusel ning koosolekul toimunud arutelu käigus 
otsustati toetada esitatud projektitaotlusi järgnevalt: 
 

 Toetada 7 projekti täies mahus taotletud summast kogusummas 215 126,85 eurot.  

 Toetada 5 projekti osalises mahus taotletud summast kogusummas 159 873,15 eurot.  

 Mitte toetada 2 esitatud projektitaotlust.  
 
Individuaalse hindamise käigus 3,0 ja väiksema punktisumma saanud projekte vaadeldi koos ning otsuste 
tegemisel lähtuti laiematest arenguvajadustest ühiskonnas.  
 
Kategooria 2: IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide 
Ekspertkogu liikmed on läbi viinud individuaalse hindamise, mille tulemused on toodud protokolli lisas 1. 
Individuaalse hindamise tulemusena kujunenud pingerea alusel ning koosolekul toimunud arutelu käigus 
otsustati toetada esitatud projektitaotlusi järgnevalt: 
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 Toetada 7 projekti osalises mahus taotletud summast kogusummas 80 000,00 eurot.  

 Mitte toetada 1 esitatud projektitaotlust.  
 

Ekspertkogu sõnum ja suunis kõigile taotluse esitajatele: suurendada osavõtjate osavõtutasusid, 
arvestades seejuures, et osavõtutasu peaks katma toitlustuse ja majutusega seotud kulud.  
 
Kategooria 3: Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses 
Ekspertkogu liikmed on läbi viinud individuaalse hindamise, mille tulemused on toodud protokolli lisas 1. 
Koosolekul toimunud arutelu tulemusena otsustati, et ekspertkogu teeb ettepaneku põhitaotluste 
esitamiseks eeltaotluse põhjal järgnevalt: 
 

 Teha ettepanek 17-le taotlejale projekti põhitaotluse esitamiseks, kusjuures ekspertkogu 
tingimused ja soovitused taotlejatele on toodud lisas 1. Taotlused jaotati eeltatotluste alusel 
kolme kategooriasse: tingimusteta edasipääsejad ja tingimuslikult edasipääsejad ja mitte edasi 
pääsenud.   

 
Ekspertkogu sõnum ja suunis kõigile, kuid eelkõige tingimuslikult edasi pääsenud põhitaotluse esitajatele, 
on pöörata süvendatud tähelepanu eelarvele ning viia projekti kulud realistlikule mitte ülepaisutatud 
tasemele. Samuti oodatakse selget projekti meeskonna/elluviijate välja toomist, koostööd teiste ülikoolide 
ja partneritega ja  projekti mõjude väljatoomist õppekvaliteedile ja sihtrühmale sh sihtrühma suurus.  
 
Ekspertkogu hindab ühtsetel alustel uuesti kõiki põhitaotlusvooru esitatud projektitaotlusi ning otsustab 
toetuste eraldamise peale põhitaotluste individuaalset hindamist järgmisel ekspertkogu koosolekul.  
 
 
3. Muud küsimused 
 
Muude küsimuste all käsitleti ekspertkogu liikmete ettepanekuid järgnevate taotlusvoorude läbiviimisel. 
 
V. Vene: Taotlusvooru 1. kategooria, mille eesmärk on toetada IKT õppekavade kvaliteedi tõusu, on 
sisuliselt sarnane endise Tiigriülikooli programmi arendusprojektide meetmele. Sellest meetmest toetati 
suuremahulisi projekte, nende mõju on kõrgkoolid hinnanud kõige kõrgemalt ning nad toimisid. Samuti ei 
olnud selles voorus antud võimalust kõrgkoolidel välja tuua endi prioriteetseid valdkondi, kuna 
projektitaotlusi võis esitada piiramatult. Edaspidi peaksime andma selgemad sõnumid välja, milliseid 
projekte me ootame.  
 
J. Anton: Taotlustest ei tulnud vajalikult määral välja mõõdetavaid tulemusi, mida soovitakse projekti 
elluviimisega saavutada. Lepingute sõlmimisel tuleks mõõdetavate tulemuste nõuet kindlasti silmas 
pidada (haaratud tudengite arv, tudengite hinnangud jne).  

 
J. Anton: Edasistes projektides peaks rohkem olema kaastatud partnereid ka erasektorist, sh. kaastatus 
ei peaks olema ainult teadmistepõhine vaid ka materiaalne (nt. panustamine seadmete, materjalide  
näol).  

 
V. Vene: Taotlusvooru 2. kategoorias, mis toetab suve- ja talvekoolide läbiviimist, on maksimaalne 
lubatud toetussumma 2015/2016. aasta taotlusvoorus liiga suur. Iga suve- ja talvekooli juurde peaks siiski 
selgelt jääma sissetulekuallikana alles osavõtumaksud.  
M. Kruus: Ka TTÜ seisukoht on olnud, et antud kategooria selles taotlusvoorus oli ülerahastatud.  

 
V. Vene: Edaspidi ka erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamise kategoorias peaks kõrgkoolid omalt poolt 
seadma prioriteedid ning taotlusvooru esitama ainult prioriteetseid projekte.  

 
 

4. Järgmine koosolek 
 
Järgmine IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvooru ekspertkogu koosolek toimub 
teisipäeval, 29. märtsil 2016 kell 11:00 HITSA-s ruumis 401, kui otsustatakse 15. märtsiks esitatavad 3. 
kategoorias põhitaotlusvooru pääsenud projektide rahastamine.  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)   
Erki Urva       Kristi Ainen 
Ekspertkogu esimees      Protokollija     


