2017. a kokkuvote
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)
RITA ülesandeks on toetada riigi vajadustest lähtuvate rakendusuuringute läbiviimist, ministeeriumide
TA-alase võimekuse tõstmist, sh valdkondliku TA korralduse loomist ja tugevdamist, teadusnõunike
võrgustiku laiendamist ministeeriumides ja tugitegevusi (koolitusi, poliitikaanalüüsi ja -seiret,
asjakohaste infosüsteemide arendamist) ning TA koordineerimist ja tutvustamist nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
Tegevuse abikõlblikkuse periood 01.09.2016 kuni 31.08.2022.
Toetatavad tegevused
 T1 - Strateegilise TA toetamine - toetatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaalmajanduslike eesmärkidega interdistsiplinaarsete rakendusuuringute läbiviimist.
 T2 - Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine – on suunatud aktuaalsete, kiiret
sekkumist vajavate teemade adresseerimiseks. Toetatavate projektide valikul on põhirõhk
relevantsusel ja päevakajalisusel: toetatavad projektid on ajendatud konkreetse sekkumise
(regulatsiooni, meetme, vms) ettevalmistuseks.
 T3 - Teadusnõunike ametikohtade toetamine ministeeriumites - eesmärk on tõsta
ministeeriumide võimekust TA küsimustes.
 T4 - TAI poliitikaseire – eesmärk on jälgida TAI poliitika eesmärkide täitmist ning anda soovitusi
uute poliitikate kujundamiseks.
 T5 - Infosüsteemide arendus - eesmärk on TA valdkonna andmete koondamine ühtsesse
infosüsteemi ning ETISe TA projektide veebipõhise taotlemise, aruandluse ja menetlemise
keskkonna laiendamine valdkondlikuks taotluste ja aruannete esitamise ning menetlemise
keskkonnaks.
 T6 - Nutika spetsialiseerumise valdkondades läbiviidava TA koordineerimine - eesmärk on tõsta
TA asutuste võimekust kasvuvaldkondades nii nende endi kui ettevõtjate teadlikkuse
kasvatamise ja nõustamise kaudu, soodustades sel viisil teadus- ja arendusasutuste koostööd
ettevõtetega ja teadmussiiret; koordineerida TA valdkonna nutikale spetsialiseerumisele
suunatud tegevusi, suunates ja analüüsides neid ning arendades selleks tarvilikke tugitegevusi.
Tegevuste elluviimine
Projekti tegevused on kulgenud ajakava kohaselt, kuid maksete tegemisel on viivitusi. Suuremad
probleemid: RITA 1 raames on see seotud konkursside korraldamisega: esiteks viibis konkursside välja
kuulutamine mitmetel põhjustel (juriidilised küsimused seoses TA erandi alusel tellitavate töödega,
ministeeriumitepoolsed viivitused seoses eesistumisega jne). Viiest teemast vaid kaks teemat läbisid
konkursi esimese korraga, teiste teemade jaoks tuli korraldada lisakonkursid. Seda polnud eelnevalt
ajakavas ette nähtud. Muus osas on progress olnud plaanipärane.
T2 raames on heaks kiidetud ligi 50 projekti, kuid nende käivitumine on viibinud, sest ministeeriumid
pidid täitjate leidmiseks korraldama hanked või võtma pakkumisi, ning mõnel juhul see ebaõnnestus

esimese korraga või võttis see kauem aega kui planeeritud. Seetõttu on RITA 2 maksed oluliselt
viibinud, kuid raha on broneeritud lubatud mahus ning makstakse välja peale projektide lõppemist.
Karmistasime projektide lõpparuannete heaks kiitmise tingimusi ning ka see on viivitusi kaasa toonud.
T3 raames on plaanis muuta TATi ning pikendada tegevuse abikõlblikku perioodi, sest paar
ministeeriumi on avaldanud soovi nõunikke juurde palgata. Kuna see on RITA üks olulisemaid
eesmärke ja tulemusi, siis peame vajalikuks seda võimaldada.
T6: Kavandatud tegevused toimuvad plaanipäraselt. Muudatusi tegevuste elluviimisel ei esinenud.
Tegevuse 6 TATi väljundnäitajate 2018. a sihttasemed saavutatakse kindlasti. 2017. a lõpuks on
näitajate sihtasemed kas saavutatud või juba ületatud.
Väljundnäitajate saavutamine
2017. a-ks ei olnud sihttasemeid seatud. Võrrelduna 2022. a sihttasemega on täidetud teadusnõunike
ametikohtade arv, mille sihttasemeks on 5, täidetud on 8 ning ETIS keskkonnas läbiviidud
taotlusvoorude arvuks on planeeritud 20, täidetud on 21. 2018. a-ks seatud sihttaseme täitmisele on
lähedal uuringuid läbiviinud asutuste arv, mille sihttasemeks on 8, täidetud on 7. Täidetud on 2018. a
sihttasemed tegevustel läbiviidud infopäevade, seminaride, koostöökohtumiste arv, sihttasemeks on 25,
täidetud on 26 ning nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbiviidava TA ülevaadete arv,
sihttasemeks on 5, täidetud on 5 (Tabel 1).
Tabel 1. Projekti väljundnäitajate saavutamine
Näitaja nimetus

Mõõt
-ühik

Sihttase
2018

Sihttase
2022

Saavutatud
31.12.2017
seisuga

TULEMUSNÄITAJA

Sotsiaal-majanduslikele rakendustele suunatud
kulutuste osakaal riigieelarves planeeritud TA
eraldistest

%

35

40

Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega
innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtete
osakaal kõigi küsitletud ettevõtete hulgas

%

5,2

6,8

Tegevuste TULEMUSNÄITAJA (VV KORRALDUSE VÄLJUNDNÄITAJA)

2016. a
saavutustasemeks on
42%
2017. a
andmed
avaldatakse
Statistikaameti
avaldamiskalendri järgi
28.06.18
Ajavahemiku
s 2014-2016
ettevõtete
innovatsiooni
uuringu
andmete
põhjal oli
näitaja 5,0%

Täitmine
2018.a
sihttasemest,
%

Teadusnõunike ametikohtade arv
arv
5
4
Tegevuste spetsiifilised väljundnäitajad
Teadusnõunike ametikohtade arv
arv
5
4
ETIS-e keskkonnas läbiviidud taotlusvoorude arv
arv
20
8
Läbiviidud uuringute arv
arv
80
30
Uuringuid läbiviinud asutuste arv
arv
14
8
Läbiviidud TAI poliitika analüüside arv
arv
25
10
TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (2014-2020.4.2.3)
Läbiviidud infopäevade, seminaride,
koostöökohtumiste arv
arv
50
Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
läbiviidava TA ülevaadete arv
arv
10

7

175%

7
13
1
2
5

175%
163%
3%
25%
50%

26

52%

5

50%

Eelarve kasutamine
Tegevuse kogumaht on 29 442 294 eurot, s.h. ERF’st 24 937 713 eurot ja riikliku kaasfinantseeringu osa
on 1 604 581 eurot.
2017. a oli planeeritud toetatavate tegevuste eelarveks kokku 2 634 930€ (abikõlblikud kulud),
kulusid prognoositi esitada 1 576 000€, tegelikult esitati 19 maksetaotlust abikõlblike kulude summas
1 270 498,44€ (sh toetuse 1 094 159,71€).
2017.a maksti välja abikõlblikke kulusid 1 432 826€ (Tabel 2).
Perioodil 2016-2017 on kasutatud 6% planeeritud abikõlblikest kuludest.
Tabel 2. Projektide võetud kohustused ja väljamaksed (abikõlblikud kulud)
Projekti nimi
Valdkondliku teadus- ja
arendustegevuse tugevdamine (RITA)
TA programm nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
(2014-2020.4.2.3)
KOKKU

Võetud
kohustused

Välja
makstud
2017

Välja
makstud,
2016-2017

Kasutamine
2016-2017,
%

28 063 051,00

1 305 336,44

1 515 136,05

5%

1 379 243,02

127 489,58

203 574,61

15%

29 442 294,02

1 432 826,02

1 718 710,66

6%

Projekti eelarve täitmine peamiselt tegevuste 1 ja 2 osas on olnud tagasihoidlik. Ka tegevuses 4 on
väljamakseid tehtud vähem, kui planeeritud. Projektid käivitusid aeglasemalt, kui planeeritud, ning
esimesed väljamaksed on enamasti väga väiksed olnud ja lõppmaksed saavad olema selle võrra
suuremad. Sellegi poolest kõik planeeritud uuringud toimuvad, kuid oodatust veidi hiljem.

