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SA EESTI RAHVUSVAHELISE ARENGUKOOSTÖÖ KESKUS

JUHATUSE OTSUS nr 1-2/25

Vabariigi Valitsuse 16. detsember 2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 4 lõike 1 ja § 8 lõike 2 ja
21.juuni 2022 hindamiskomisjoni koosoleku protokolli nr. 4/6-3 alusel.

1. Rahuldan järgmised taotlused arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut:

Nr
Toetuse 
saaja 

Projekti nimetus Projekti eesmärk Toetuse 
suurus 
(eurodes)

Omafinantseerin
gu määr

Abikõlblikku
se periood

1.1 Eesti 
Diplomaatide
Kooli 
Sihtasutus

Õppestipendiumid noortele 
diplomaatidele ja 
riigiametnikele 2022/2023 
õppeaastaks, osalemaks EDK
kõrgkoolijärgses 
täiendõppeprogrammis 
„Rahvusvahelised suhted ja 
Euroopa integratsioon” 

Projekti raames pakutakse 15 
stipendiumit 2022/2023 õppeaastal 
sihtriikide administratsioonide ja 
välisteenistuste tugevdamiseks 
kõrgkoolijärgsel täiendkoolituskursusel 
„Rahvusvahelised suhted ja Euroopa 
integratsioon“ osalemiseks.  

184 000
 eurot

5% 13.10.2022 – 
16.06.2023

1.2 Tartu Ülikool Mikrokraadiprogramm-
Tehnoloogia kasutamine 
nüüdisaegses õppes

Mikrokraadiprogramm (17 EAP) 
„Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses 
õppes“ on suunatud Ukraina ja Gruusia 
õppijatele. Õppegrupi suurus on 10 

28 375 
eurot

5% 08.08.2022-
28.02.2023



õppijat. Programmi eesmärk on aidata 
kaasa sihtriikide haridustöötajate 
professionaalsele arengule 
haridustehnoloogiliste võimaluste 
rakendamisel igapäevases õppetöös.

1.3 Tallinna 
Ülikool

Stipendium 
õppimisvõimaluste loomiseks
Tallinna Ülikooli 
Haridusinnovatsiooni 
juhtimise õppekaval

Toetada kuni 12-e sihtriigi üliõpilase 
magistrikraadi omandamist 
Haridusinnovatsiooni juhtimisel erialal.

105 000 
eurot

5% 01.09.2022-
31.08.2024

1.4 SA Estonian 
Business 
School

Nanokraad: Muutuste 
juhtimine uute ärimudelite 
ülesehitamisel 

Mikrokraadiprogramm (15 EAP) 
„Muutuste juhtimine uute ärimudelite 
ülesehitamisel” lähtub Eesti jaoks 
prioriteetsete arengukoostööriikide 
vajadustest. Programmi grupi suurus on 
kuni 35 õppijat. 

106 400 
eurot

5% 01.10.2022-
31.04.2024

1.5 Tartu Ülikool Stipendiumid magistriõppes 
õppimiseks

Erinevatele magistriõppekavadele 
(biotehnika; infotehnoloogiaõigus; 
innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine; 
rahvusvahelised suhted ja regiooni 
uuringud; rahvusvaheline õigus ja 
inimõigused; heaolu ja spaateenuste 
juhtimine ja disain) toetuse taotlemine, 
nii õppekohamaksumuse kui 
elamiskulude stipendiumi näol.

144 400 
eurot

5% 29.08.2022-
28.08.2024

2. Jätan rahuldamata järgmised taotlused:



Nr Toetuse saaja Projekti nimetus Projekti eesmärk Otsus Toetus Märkused

2.1 Tallinna Ülikool Stipendiumid Gruusia, 
Valgevene, Ukraina ja 
Moldova üliõpilastele 
õppimaks Tallinna 
Ülikooli õppekavadel 
2022/2023. -2023/24. 
õppeaastatel

Projekti eesmärgiks on suurendada 
Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia,
Moldova, Namiibia,           Uganda ja 
Ukraina üliõpilaste võimalusi 
rahvusvahelise kõrghariduse 
omandamiseks pakkudes stipendiume 
õpinguteks nii 
kommunikatsioonijuhtimise kui ka 
dokumentaalfilmi magistriõppekaval.

Mitte 
rahuldada

0 eurot Taotlus ei vasta Vabariigi 
Valitsuse määruse nr 122 
„Arengu- ja humanitaarabi
andmise tingimused ja 
kord“ § 10 lg 1 p 4 ja lg 2 
p 1 nõuetele, kuna 
taotluses esitatud 
õppekavad ei vasta 
keskuse juhatuse 
30.05.2022 otsusega nr 1-
2/20 kinnitatud 
taotlusvooru 
väljakuulutamise ja 
hindamisjuhendi punktile 
6.1

2.2 Tallinna Tehnikaülikool Mikrokraadi mooduli 
loomine avaliku sektori 
ametnikele Keenias

Projekti põhieesmärk on arendada 
välja Keenia iLabAafrika keskuses 
Digiriigi mooduli mikrokraadi, 
õpetamaks digipädevusi ja e-
valitsemist kohalike ettevõtete ja 
valitsusasutuste juhtidele.

Mitte 
rahuldada

0 eurot Taotlus ei vasta Vabariigi 
Valitsuse määruse nr 122 
„Arengu- ja humanitaarabi
andmise tingimused ja 
kord“ § 10 lg 1 p 4 ja lg 2 
p 1 nõuetele, kuna 
taotluses esitatud 
programmi maht (EAP) ei 
vasta keskuse juhatuse 
30.05.2022 otsusega nr 1-
2/20 kinnitatud 
taotlusvooru 



väljakuulutamise ja 
hindamisjuhendi punktile 
6.3

2.3 Tallinna Ülikool Stipendiumid 
üliõpilastele õppimaks 
Tallinna Ülikooli 
rahvusvaheliste suhete, 
sotsiaalseettevõtluse ja 
inimõigused digitaalses 
ühiskonnas 
magistriõppekavadel 
2022/2023 – 2023/2024 
õppeaastatel

Projekti eesmärgiks on suurendada 
Gruusia, Ukraina, Keenia, Ghana ja 
Rwanda üliõpilaste võimalusi 
rahvusvahelise kõrghariduse 
omandamiseks, pakkudes 
magistriõpinguid toetavaid 
stipendiume rahvusvaheliste suhete, 
sotsiaalse ettevõtluse, ja inimõigused 
digitaalses ühiskonnas õppekavadele.

Mitte 
rahuldada

0 eurot Taotlus ei vasta keskuse 
juhatuse 30.05.2022 
otsusega nr 1-2/20 
kinnitatud  taotlusvooru 
väljakuulutamise ja 
hindamisjuhendi punkti 
13. nõuetele, kuna sai 
koondhindeks alla 2,5.

Haldusakti peale võib 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud  korras.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Maasik

juhatuse liige




