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DORA  PLUSS ALATEGEVUSE 2.2 KÜLALISDOKTORANTIDE 

TOETAMISE JUHEND 
 

Kinnitaja: Rait Toompere 

 

Kinnitatud XXX nr 1-11.1/XXX 

 

 

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE  

 

Juhendiga sätestatakse tegevuse „Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu 

toetamine „Dora Pluss““ tegevuse 2 „Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine“ 

alategevuse 2.2 külalisdoktorantide toetuste maksmise tingimused ja kord.  

Tegevuse toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri 9.12.2015 

käskkirjaga nr 1.1-2/15/471
1
. Tegevuste elluviija on SA Archimedes hariduse 

rahvusvahelistumise agentuur (edaspidi  sihtasutus). Külalisdoktorantide valimist ja toetuste 

menetlemist ja maksmist korraldab partner (edaspidi kõrgkool). 

 

TEGEVUSE EESMÄRK   

1. Tegevuse eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides lühiajaliselt õppivate 

külalisdoktorantide õpinguid, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muutes siinset 

õppetööd rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks ja nähtavaks. Tegevuse tulemusena 

paraneb ülikoolide võimekus kaasata välisõppureid.  

2. Toetatakse külalisdoktorante (edaspidi ka stipendiaat), kes tulevad Eesti kõrgkooli 

õppima üheks kuni kümneks kuuks (edaspidi ka õpiränne). Õpiränne on füüsiline 

ümberasumine elukohariigist erinevasse riiki selleks, et õppida, osaleda koolitusel või 

mitteformaalses või informaalses õppes. 

 

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED 

3. Kõrgkool võib toetuse määrata  isikule: 

3.1. kes on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud õppeasutuse 

doktoriõppe üliõpilane; 

3.2. kes ei ole Eesti Vabariigi resident; 

3.3. kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va 

juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe. 

4. Stipendiaadi elamistoetuse määr on kehtestatud kalendrikuu (30 päeva) kohta. Toetatakse 

külalisdoktorante, kes viibivad Eestis minimaalselt üks kuu.  Maksimaalselt võib 

külalisdoktorandi elamistoetust määrata 10 kuumäära ulatuses.  

5. Stipendiaadi siinseks juhendajaks Eesti kõrgkoolis peab olema eelneva doktorandi 

juhendamise kogemusega õppejõud, teadustöötaja või loovisik (kunstide valdkonnas). 

 

                                                 
1
 http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-meetmepohised-oigusaktid-2/ 
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TOETUSE TAOTLEMINE NING SUURUS 

6. Stipendiaadile makstakse standardiseeritud ühikuhindadel
2
 põhinevat külalisdoktorandi 

elamistoetust ja õpirände sõidutoetust. Toetust võib määrata mitu korda, kuid mitte 

rohkem kui maksimaalse lubatud kuumäära ulatuses (10 kuud)
3
. 

7. Õpirände sõidutoetust makstakse stipendiaadile edasi-tagasi reisi kulude katteks 

välisriigi ülikooli või elukoha ja Eesti kõrgkooli asukoha vahel. Ainult ühel suunal 

liikumiseks toetust ei anta. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud 

kulusid, sh kohalikku transporti.   

7.1 Õpirände sõidutoetuse määr sõltub reisisihtkohtade vahelisest distantsist. Distantsi 

arvestamisel kasutatakse ainult  Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

7.2 Sõidutoetuse arvestamisel lähtutakse stipendiaadi välisriigis asuva  ülikooli või 

elukoha ja stipendiaadi vastuvõtva Eesti kõrgkooli asukoha vahemaast
4
.  

7.3 Kui reisisihtkohtade vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse 

kulud kuludokumentide põhiselt maksimaalselt kuni 180 euro ulatuses ja sõiduauto 

kasutamisega kaasnevaid kulusid ei kompenseerita.  

7.4 Kui reisisihtkohtade vaheline distants veebipõhise kalkulaatori alusel on 100 km või 

enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas 

tabelis toodud määradest: 

 Distants linnast linna
5
 Toetus edasi-tagasi reisi kohta 

1 100 – 499 km 180 eurot 

2 500 – 1999 km 275 eurot 

3 2000 – 2999 km 360 eurot 

4 3000 – 3999 km 530 eurot 

5 4000 – 7999 km 820 eurot 

6 8000 või enam km 1100 eurot 

 

7.5 Õpirände sõidutoetuse hüvitamiseks tuleb stipendiaadil kõrgkoolile esitada lähtekohast 

sihtkohta ja tagasi reisimise tõenduseks lennu- või laevareisi puhul p a r d a k a a r d i d, 

rongi või bussi originaalpiletid. 

8. Külalisdoktorandi elamistoetust makstakse Eesti kõrgkoolis õppivale külalisdoktorandile 

Eestis viibimise perioodil.  Elamistoetuse suurus on võrdne iga-aastase riigieelarve 

seadusega kehtestatud doktoranditoetuse määraga. Külalisdoktorandi elamistoetuse 

hüvitamise aluseks on vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri. 

                                                 
2
 Haridus- ja teadusministri 09.12.2015 käskkirja nr 1.1-2/15/471 Lisa 2 „Õpirände standardiseeritud 

ühikuhindade kasutamine kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise tegevuses „Dora 

Pluss“. 
3
 Stipendiaadile võib toetust määrata mitmel korral, kui jälgima peab, et maksimaalselt saab toetust 10 kuumäära 

ulatuses. Samas tuleb jälgida juhendi punkti 3.3   
4
 Näiteks: Vastuvõttev kõrgkool asub Tartus ja stipendiaadi õppeastutus asub Prahas, siis Euroopa Komisjoni 

kalkulaatori alusel on nende kahe linna vaheline distants 1216,77  km, mis langeb vahemikku 500-1999 km. 

Marsruudil Praha – Tartu - Praha reisimiseks on sõidutoetus 275 eurot. 
5
 Juhul, kui kalkulaatoriga saadud distants langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse 

saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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9. Kuupõhiselt kehtestatud külalisdoktorandi elamistoetust rakendatakse ka perioodile, mis 

ei lange kokku tavapärase kalendrikuuga. Kui stipendiaat viibib õpirände esimesel ja/või 

viimasel kuul Eestis vaid osa kalendrikuust, arvestatakse elamistoetus  vastava(te) kuu(de) 

eest proportsionaalselt toetatavate päevade arvuga, st toetatavate päevade arv jagatakse 

30-ga ja korrutatakse külalisdoktorandi elamistoetuse määraga
6
. 

 

TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE 

KASUTAMISE TÕENDAMINE 

10.  Stipendiaatide valikut korraldavad kõrgkoolid, selleks kõrgkoolidele eraldatud kvoodi 

alusel. 

11. Toetuse eraldamiseks kõrgkoolile sõlmitakse partnerlusleping, kus sätestatakse kõrgkooli 

ja sihtasutuse õigused ja kohustused.  Kõrgkooli kvoot lepitakse kokku partnerluslepingu 

lisas. 

12. Külalisdoktorantide kvoodi arvestamise aluseks on kõrgkoolis õppivate doktorantide arv 

ja eelmisel kolmel aastal kõrgkooli lõpetanud doktorantide arv. Alates teisest toetatud 

õppeaastast võetakse arvesse ka toetuste kasutamist eelnenud õppeaastal. 

13. Kvoodi arvestamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis 15. märtsi seisuga olevad 

andmed.  

14. Kõrgkoolid teevad stipendiaatide valiku, lähtudes käesoleva juhendiga kehtestatud 

tingimustest, kõrgkooli prioriteetidest ja kehtestatud lisatingimustest ning sihtasutuse 

määratud kvoodist. Stipendiaatidele esitatavad tingimused peavad olema avalikult 

kättesaadavad. Kõrgkoolil on kohustus kontrollida külalisdoktorandi vastavust punktides 

3 ja 5 toodud tingimustele. 

15. Toetuse maksed kõrgkoolile tehakse nõuetele vastava maksetaotluse alusel. Maksetaotluse 

vormid ja aruanne on leitavad aadressil http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-

dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/. 

16. Kõrgkool esitab maksetaotluse ning aruande juurde järgmise dokumendid: 

16.1 külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetuse maksmist tõendavad 

dokumendid; 

16.2 koopia stipendiaadi elukohariigi õppeasutuse kinnitusest, et stipendiaat on 

doktoriõppesse immatrikuleeritud; 

16.3 vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri stipendiaadi vastuvõtmise kohta; 

16.4 lennu- või laevareisi puhul p a r d a k a a r d i d, rongi või bussi originaalpiletid.  

16.5 vastuvõtva kõrgkooli poolt välja antud toetuse saamise perioodi kajastav 

kokkuvõte õppe- ja teadustöö tulemustest, millel on Eestis töötamise periood 

kuupäevaliselt välja toodud. Näidis leitav aadressil 

http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/. 

16.6 kaks korda aastas (10.01 ja 15.07) esitab kõrgkool sihtasutusele vormikohase 

vahearuande. Aruanne on leitavad aadressil 

http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/. 

                                                 
6
 Näiteks: Külalisdoktorant õpib Tallinna Ülikoolis 20.septembrist kuni 7.detsembrini. Külalisdoktorandi 

elamistoetuse arvutuskäik: 1) toetatav periood kokku on kaks tervet kalendrikuud (oktoober ja november) ning 

18 päeva (11 päeva septembris ja 7 päeva detsembris) ehk 18/30=0,6 kuud. Kokku 2k + 0,60 k=2,60 kuud. 2) 

Elamistoetus perioodil 20.09-07.12 = 2,60 x 422 = 1097,20€ 

http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/dora-pluss-tegevus-2/
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17. Alategevuse toetuse kulude katmine teiste EL struktuuritoetuste projektide või 

programmide vahenditest ei ole lubatud
7
. 

 

TOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMISE KORD 

18.  Stipendiaatide nimekiri avalikustatakse sihtasutuse kodulehel.  

19. Alategevust rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Toetuse kasutamisel 

tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste teavitamisnõudeid
8
.  

  
 

                                                 
7
 Ühissätete määrus (EL) nr 1303/2013 art 65 lg 11. Tegevus võib saada toetust ühest või enamast Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondist või ühest või enamast programmist ja muudest liidu vahenditest 
tingimusel, et kuluartiklid, mis kantakse maksetaotlusse hüvitise saamiseks ühest Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondist, ei saa toetust mõnelt teiselt fondilt või muult liidu vahendilt ega saa toetust samalt 
8
http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ET:PDF
http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/

