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Doktorantide ja juhendajate välislähetuse toetuse taotlemise kord 
 
Toetuste taotlemine doktorikoolist 
 
Õppetöö ja juhendamisega seotud mobiilsuse majutus- ja transpordikulu katmist võivad taotleda kõik 
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli (MI DK) kuuluvad doktorandid, kes ei viibi 
akadeemilisel puhkusel (v.a alla 3-aastase lapsega akadeemilisel puhkusel viibijad) ning doktorantide 
juhendajad.  
Taotleda saab lühiajaliste, konverentside, koolituste või kursustega seotud välislähetuste osavõtutasu, 
majutus- ja transpordikulude (sh reisikindlustus, viisad, kohalik transport jms) katmist. Päevarahasid 
doktorikoolist ei maksta (v.a Tallinna Ülikoolis töötavatele juhendajatele ja doktorantidele).  
 
Taotluste hindamisel eelistatakse lähetusi, mille eesmärgiks doktorandi puhul on: 
- esinemine suulise ettekandega rahvusvahelisel teaduskonverentsil; 
- esinemine teaduskonverentsil stendiettekandega; 
- uurimismetoodika kursustel osalemine; 
- osalemine seminaril, kursusel või koolitusel; 
- välis(kaas)juhendajaga kohtumine.  
 
Juhendaja lähetuse eesmärk peab toetama tõhusamate juhendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste 
omandamist.  
Taotluse eesmärk peab olema kooskõlas doktorikooli eesmärkidega. 
Toetuse maksimaalne määr taotluse kohta on kuni 2000 eurot. Kalendriaasta jooksul on ühel 
doktorandil võimalik toetust taotleda ühe korra ning maksimaalselt kasutada lähetustoetust 2000 euro 
ulatuses. Taotluse hindamise otsus võib olla järgmine: toetada täies mahus, toetada osaliselt või mitte 
toetada. 
 
Taotlemise kord 
 
Taotlused esitatakse paberkandjal või digitaalselt, allkirjastatuna doktorandi ja juhendaja(te) poolt 
doktorandi taotluse puhul ning allkirjastatuna juhendaja poolt juhendaja puhul: MI doktorikooli juhile 
Tallinna Ülikoolis Professor Raivo Vetikule Raivo.Vetik@tlu.ee ning TLU ÜTI teaduskordinaatorile 
Koidu.Saia@tlu.ee  (ruum M-541). 
 
Taotluste esitamine toimub jooksvalt. Taotluste hindamise tulemused teatatakse 14 päeva jooksul, 
alates taotluse esitamisest. NB! COVID-19 eriolukorrast tingitult võetakse mai- ja juunikuus vastut 
taotluseid, mis on suunatud virtuaalsetel online konverentsidel, seminaridel, koolitustel ja 
uurimismetoodika kursustel osalemisele.  
 
Taotlemistingimused ja aruandlus 
 
 Visiidi eesmärk ja sisu peavad vastama doktorikooli tegevustele. Kindlasti tuleb põhjendada, kuidas 
lähetus aitab kaasa doktoriõppekava läbimisele (juhendajate puhul doktorantide juhendamiskvaliteedi 
tõusule). Juhul kui selgub, et lähetuse eesmärgid ei vastanud nõutavatele või kui kuludokumendid ei 
ole korrektsed ja nõuetekohased, tuleb taotlejal raha tagastada. 
 Virtuaalselt, online osalemiste puhul on kulude hüvitamisel ja tõendamisel 2 võimalust:  
(1) Ülikoolide korraldatavate kursuste ja koolituste ning erialakonverentside puhul on vajalik taotluses 

ja aruandes põhjendada ürituse vastavust doktorikooli eesmärkidele, prioriteetidele ning selgitada, 
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kuidas osalemine toetab doktoriõpinguid (doktorandid), doktorantide juhendamist (juhendajad). 
Võrdlevaid pakkumisi esitada ei ole vajalik.  

(2) Muude kursuste ja koolituste puhul, kui on võimalik valida mitmete variantide vahel, on vajalik 
lisaks eelmises punktis nimetatud põhjendusele ja selgitusele, esitada võrdlevad pakkumised 
(vähemalt 3) ja valida majanduslikult soodsaim variant.  Kui taotluse saaja (doktorant / juhendaja) 
tasub osalustasu ise ning doktorikoolist hüvitatakse kulu tagasiulatuvalt, siis võrdlevaid pakkumisi 
esitada ei ole vaja. Kulude hüvitamine toimub tõendavate dokumentide (avaldus, arve, arve tasumist 
tõendav pangaväljavõte, slaidid nõutud logodega jms) alusel.  

 Toetus makstakse välja teenuse arve (peab olema adresseeritud TLÜ-le) ja/või taotleja kuluaruande 
alusel (kui arve(d) on eelnevalt makstud toetuse saaja poolt). Toetatavat lähetust ei ole lubatud 
kaasfinantseerida teistest EL struktuurifondide allikatest. Juhul kui taotlus  rahuldatakse osaliselt, siis 
nendeks kulude katmiseks, mida doktorikooli projektist ei rahastata, ei ole enam võimalik saada 
rahastust teistest ERFi allikatest (nt DoRa). 
 Lähetus võib kesta mitte kauem kui konverentsi/kursuse/ürituse toimumise aeg. Lubatud lisaaeg on 
1 päev enne ja 1 päev pärast üritust. Pikema lisaaja vajadust tuleb põhjendada ja tõendada. 
 Sõidukulude puhul kaetakse ainult sõidukulud sihtkohta ja tagasi. NB! Kui taotlejal on ülikooliga 
töösuhe, siis tuleb vormistada lähetuskorraldus vastavalt ülikooli töölähetuseeskirjale. 
 NB! Reisiteenuste (lennupiletid, reisikindlustus, majutus jms) tellimisel tuleb järgida TLÜ 
reisiteenuse tellimise reegleid, mis on TLÜ töötajatele kättesaadavad siseveebis – ehk siis tuleb võtta 
võrdlevad ja mittesuunavad pakkumised lepingupartneri Reisiekspert kaudu ning valida soodsaimad 
variandid.  
Doktorandid, kellel puudub töösuhe ülikooliga võivad kasutada ka teist varianti – siis peavad nad võtma 
kolm võrdlevat ja mittesuunavat pakkumust ja valima nendest soodsama. Kirjavahetus/screenshotid või 
muu toimingut tõendav materjal peab olema säilitatud ja lisatud kuludokumentidele. 
 Osavõtutasu puhul ei hüvitata konverentsi raames korraldatavate sotsiaalsete ürituste, lõuna- 
/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustöö teemaga seotud 
ekskursiooniga) tasusid. 
 Lähetuskulude aruanne. Kulud hüvitatakse pärast ürituse toimumist esitatava kuluaruande (TLÜ 
töötajad: lähetuskorralduse aruande) alusel. Juhul kui arve võetakse otse doktorikoolile, on 
doktorikoolil võimalik see tasuda juba enne ürituse toimumist (see tuleb eelnevalt ÜTI 
teaduskoordinaator Koidu Saiaga Koidu.Saia@tlu.ee kokku leppida). 
 Kõik toetuse saajad peavad ühe nädala jooksul pärast lähetuse lõppu esitama kuluaruande koos kõigi 
piletite originaalide, kuludokumentide, kirjavahetustega ja maksekorraldustega Koidu 
Saiale (ÜTI).  
 Kui reisikulu eest on tasutud ülekandega/pangakaardiga, tuleb esitada maksekorraldus/konto 
väljavõte. 
 NB! Alles tuleb hoida ja esitada lendude pardakaardid, konverentsi ajakava ning kõik muud 
dokumendid, mis tõestavad lähetuses viibimist ning lähetuse eesmärkide täitmist. Kui lendude 
pardakaardid on läinud kaduma, tuleb küsida vedajalt tõend lennuki pardal viibimise kohta (mis osade 
firmade puhul on tasuline teenus) ja esitada see. Juhul kui lähetus ei vasta püstitatud eesmärkidele, 
doktorant ei esita õigeks ajaks lähetuse aruannet või osa tehtud kuludest osutub hiljem 
mitteabikõlblikeks, on doktorikoolil õigus toetussummad tagasi nõuda. 
 NB! ERF teavitusnõue. Kui osalete doktorikooli toetusel teaduskonverentsil vm üritusel ettekandega, 
tuleb suulise ettekande avaslaidile või posteri ülaserva paigutada ERFi (Euroopa 
Regionaalarengufondi) kaksiklogo. Vt ka EL struktuuritoetusest teavitamise juhend: 
http://www.struktuurifondid.ee/logokasutamisejuhend/ Selle reegli eiramise korral ei ole lähetuse kulud 
doktorikooli projektist abikõlblikud. Esitletud materjal (ettekande fail / postrist foto vms) tuleb lähetuse 
järel tõenduseks esitada.  
 
Lisainfo: ÜTI teaduskoordinaator Koidu Saia, Koidu.Saia@tlu.ee, tel 619 9944, ruum M-541 
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