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Kvoorum oli koos, mis tagas koosoleku otsustusvõimelisuse. 
 
 
Koosoleku päevakord: 
 

1. IT Akadeemia arendusprojektide 2015/2016. aasta taotlusvooru 3. kategooria põhitaotluste 
hindamine ja toetuste eraldamise otsuste tegemine 

2. Muud küsimused  
 

 
1. IT Akadeemia arendusprojektide 2015/2016. aasta taotlusvooru 3. kategooria põhitaotluste 
hindamine ja toetuste eraldamise otsuste tegemine 
 
IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni 10.03.2016 otsuse kohaselt suurendati 2015/2016. taotlusvooru 3. 
kategooria eelarvet ühekordselt 200 000,00 euro võrra. Kokku on 3. kategooria eelarve 450 000,00 eurot. 
Toetusotsused tehakse ekspertkogu individuaalse hindamise ning koosolekul toimuva arutelu tulemusena.  
 
Toimus arutelu üldiselt taotluste ning taotlusvooru läbiviimise üle. Ekspertkogu üldine tähelepanek 
põhitaotlusvooru esitatud taotluste osas oli, et taotluste tase on väga kõikuv, sealjuures esines taotlusi, mis 
on jäänud projekti sisult ja kirjelduselt algse eeltaotluse tasemele. Eelmise koosoleku käigus antud suunist 
kõigile, eelkõige tingimuslikult edasi pääsenud taotluse esitajatele, pöörata süvendatud tähelepanu 
eelarvele ning viia projekti kulud realistlikule mitte ülepaisutatud tasemele, olid järginud vähesed.  
IT Akadeemia on strateegiline programm, mille raames soovime väärtuste põhiseid muutusi ja saavutada 
strateegilisi eesmärke. Selles programmis ei saa olla projekti suurim eesmärk ainult mõne puuduoleva toote 
soetamine või jooksva puudujäägi/probleemi lahendamine. IT Akadeemia programmi raames 
taotlusvoorusid läbi viies on oluline sõnastada programmi elluviijate ootused projektitaotlustele ning neid 
ka selgesõnaliselt edasi anda taotlejatele. Selle tulemusena saame tugevamaid ning paremini strateegilisi 
eesmärke täitvaid projektitaotlusi.  
Samuti on tähtis jälgida, et tagatud on projektide raames saavutatud tulemuste ja tegevuste jätkusuutlikkus. 
Kuna me kasutame avalikku raha, siis oluline on, et kasu sellest oleks maksimaalne, näiteks projekti 
raames valmivad avalikud õppematerjalid.   
 
Eelmisel ekspertkogu koosolekul otsustati teha ettepanek 17-le taotlejale projekti põhitaotluse esitamiseks. 
Põhitaotluse esitas 16 projektimeeskonda. 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 6 projekti täies mahus taotletud summast kogusummas 169 360,00 eurot.  
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 Toetada 8 projekti osalises mahus taotletud summast kogusummas 208 000,00 eurot.  

 Mitte toetada ühte esitatud projektitaotlust.  

 Ühe taotluse puhul esitab HITSA taotlejale ja HTMi täiendava järelpäringu ning vajadusel 
korraldatakse eraldi virtuaalkoosolek rahastusotsuse tegemiseks. 

 
 
2. Muud küsimused 
 
Ei olnud.  
 
 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)   
Erki Urva       Kristi Ainen 
Ekspertkogu esimees      Protokollija     

 


