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Dora Pluss programmi tegevus 1
„Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses“
toetuse taotlemise kord

1. Toetuse taotlemise tingimused
1.1 Toetusele võivad kandideeerida:
1.1.1 Euroakadeemia akrediteeritud õppekavadel õppivad magistrandid;
1.1.2 Euroakadeemia õppejõud ja teadlased, kes ei ole vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole
doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat;
1.2 Toetusele kandideerija:
1.2.1 ei viibi õpirände toimumise ajal akadeemilisel puhkusel;
1.2.2 ei kasuta toetust samaaegselt teiste mobiilsustoetustega (Kristjan Jaak, Erasmus+ jmt.);
1.3 Toetust on võimalik taotleda:
1.3.1 kuni 30 päeva kestvaks õpirändeks. Perioodi hulka arvestatakse ka sihtkohta ja tagasi
reisimiseks kulunud aeg;
1.3.2 osalemiseks õpirändes, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist,
seminarist, kursusest või muust erialasest tegevusest (sh raamatukogus töötamine, teadustööga
seotud labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon, välitöödel
osalemine vmt.);
1.3.3 õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal
reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas.
1.4 Toetusega kaetakse majutus- ja sõidukulu, päevarahad ja vajadusel osavõtutasu. Sõidukulu,
majutuskulu ja päevarahad arvestatakse ühikuhinna alusel. Kuludokumentide alusel kaetakse
vajadusel ürituse osavõtutasu.
1.5 Suurim võimalik toetus ühe õpirände kohta on 2000 eurot. Lühiajalise õpirände toetusega
kaetud kulude katteks ei ole lubatud kasutada samaaegselt teisi struktuurivahenditest
finantseeritavaid rahastusallikaid. Ürituse osavõtutasu on lubatud täies mahus rahastada muust
allikast, tingimusel, et SA Archimedest on sellest teavitatud.

2. Toetuse taotlemine
2.1 Taotlejal tuleb esitada Euroakadeemia Dora koordinaatorile:
2.1.1 vormikohane avaldus;
2.1.2 konverentsi korraldaja kinnitus osaleja aktsepteerimise kohta, või muu õppe- ja teadustööga
seotud tegevuse korral vastuvõtva ülikooli/teadus- ja arendusasutuse kinnitus (nt e-kiri);
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2.1.3 õpitulemuste väljavõte (magistrandi puhul).
2.2 Toetustaotlus tuleb esitada hiljemalt 5. kuupäevaks arvestusega, et sama kuu 10. kuupäevast
jääb õpirände alguseni vähemalt kuus nädalat.
3. Toetuse määramine
3.1 Toetuse määramisel võetakse arvesse lähetuse otstarbekust, eesmärki, lähetuse seotust taotleja
uurimistööga, magistrandi puhul ka õpitulemusi.
3.2 Toetuse määramise otsustab Euroakadeemia rektor. Vajadusel nõustab rektorit taotleja
teaduskonna dekaan või prodekaan.
3.3 Otsuse edastab taotlejale Euroakadeemia Dora koordinaator e-posti teel.

4. Toetuse eraldamine ja aruandlus
4.1 Dora koordinaator esitab stipendiaadi andmed SA-le Archimedes hiljemalt 10. kuupäevaks.
4.2 SA Archimedes võtab stipendiaadiga ühendust, et sõlmida toetuse kasutamise leping. Lepingu
sõlmimiseks tuleb stipendiaadil esitada veebipõhises taotluskeskkonnas
(www.archimedes.ee/taotlused) andmik koos kohustuslike lisadega, milleks on ürituse programm/
päevakord/ tööplaan, üritusele registreerimise kinnitus või kutse ning kinnitus osavõtutasu suuruse
kohta. Leping sõlmitakse üldjuhul 4 nädalat enne õpirände algust.
4.3 Toetuse ettemakse tehakse üldjuhul 2 nädala jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Kui
stipendiaat ei ole varasemaid lepinguga võetud kohustusi korrektselt täitnud, võib SA Archimedes
teha makse pärast lähetuse toimumist esitatud aruande ja dokumentide alusel.
4.4 Hiljemalt 15 päeva pärast õpirändelt saabumist peab stipendiaat esitama SA-le Archimedes
aadressil Dora Pluss koordinaator, SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013 järgmised
dokumendid:
4.4.1 üritusel/individuaalsel tööl osalemise kinnituskiri, kus on välja toodud ürituse
teema/individuaalse töö tegemise kirjeldus ning kuupäevad, mille väljastab ja allkirjastab
korraldaja, vastuvõtja, individuaalse töö juhendaja või selle asutuse töötaja, kus individuaalne töö
toimus;
4.4.2 lähtepunktist sihtpunkti ja tagasi sõitmise marsruuti, kuupäevi ja transpordivahendis viibimist
tõendavad originaaldokumendid (lennu- ja laevareisi puhul pardakaardid, rongi- või bussipiletid).
Isikliku sõiduauto puhul, kui selle kasutamine on eelnevalt kokku lepitud, esitatakse kütusetšekid
(originaalid) ja sõiduki registreerimistunnistuse koopia;
4.4.3 osalustasu hüvitamise korral osavõtutasu arve ja dokument, mis tõendab, et stipendiaat on
arve tasunud.
4.5 Toetuse kasutamine peab olema dokumentidega tõestatud. Kui neid nõutud kujul ei esitata, tuleb
toetus kas osaliselt või täielikult tagasi maksta. Toetus võidakse tagasi küsida ka juhul, kui
stipendiaat ei esita toetuse kasutamist tõendavaid dokumente õigeaegselt.

