Klienditeekodade koondkaart
ENNE TAOTLUSE ESITAMIST

TAOTLUSE ESITAMISE AJAL

PÄRAST TOETUSE SAAMIST

Meetme või toetuse hindamine.
Meetme või toetuse sisuline ettevalmistus.

Taotluste menetlus ja hindamine.
Toetuse/taotluse korrigeerimine (vajadusel) tulemustest teavitus.

Toetuse kasutamine.
Järeltegevused, aruandlus.

Täpsustused

Persoona teekond
Millised on inimese
tegevused, vajadused?

Leiab ETAGi
kodulehelt lubava info

Uuringu
teostamine

Kontakteerub UT
koordinaatoriga

Info meetme uue vooru
avanemise kohta

Millised on puutepunktid?

Suhtleb
teadlastega

Saadab laiali
teavituse huvitatud
osapooltele ülikoolis

Kuidas inimene
ennast tunneb?

Otsib võimalusi
veebist rahastada
kvaliteediuuringuid

Konsulteerib
RÜ nõustajaga
Juhendab teadlasi
digivoos projektiplaani
ettevalmistamisel

Konsultatsioon
kolleegidega – halb
kogemus RÜ’ga

Leiab veebist
projekti
kirjutamise
ettevõtte

Taotlusvooru
dokumentidega
tutvumine
Senat otsustab
konsortsiumis
osalemise

Teadusprorektor
teeb oma valiku
pakutud projektide
seast

Infolistis teade
uuest
avanenud
taotlusvoorus
t

Maarika – Ülikool

Kolmepoolsed
projekti
läbirääkimised
Detailide
täpsustamine
UT’ga

Ehitushanke
korraldamine

Projektitaotluse
koostamine

Kooskõlastusring
ülikooli sees

Taotluse
nõustamine

RÜ
täpsustused

Taotlus esitatakse
RÜ platvormis

Taotluse
esitamine
Detailide
täpsustamine
konsultandi ja
ülikooli vahel

Taotluse
kirjutamine

Tutvub
projektitaotlusega

Kooskõlastusring
väliste partneritega
Uurib
alternatiive
välismaalt

Google

RÜ infokiri

RÜ (EAS)
koduleht

UT
postipoiss

Taotluse
esitamine –
2.katse

RÜ: koduleht

UT infotelefon

RÜ
koduleht

UT digivoog

UT
senat

KOVi
kolleegid

RÜ
infotelefon

UT digivoog

Uuringu arve
tasumine

Vahearuanne

Lõpparuanne

Nõustamine
RÜ’ga

Kompensatsiooni taotluse
esitamine RÜ’le

Mitmekuune
ooteperiood

Nõuetele vastavate
hinnapakkumiste
võtmine

Uus
kooskõlastusring

RÜ detailsed
järelpäeringud

Igakuise
aruandluse
sisestamine

Igakuise
aruandluse
sisestamine

Keerulised
täpsustavad
küsimused RÜ’lt

Riigihanke
keskkond

Projekti rahade
ootamine 1aasta

RÜ kohalik
esindaja

RÜ taotluste e-platvorm

Projekti kirjutamist
nõustav ettevõte

RÜ taotluste e-platvorl

TÜ laborid

TÜ
koordinaator

RÜ
infotelefon

RÜ taotluste e-platvorl

RÜ e-platvorm

E-post +
DigiDoc
UT digivoog

UT digivoog
E-post + DigiDoc

Väljakutsed ja
võimalused
Mis on oluline?

KRIITILINE:

KRIITILINE:

•’ Inimloetavate’ juhendmaterjali ja taotlusdokumentide
olemasolu

•’ Inimloetavate’ juhendmaterjali ja taotlusdokumentide
olemasolu
• Funktsioneerivad E-platvormid.

Kus on
arenguvõimalused?
OLULINE:
• RÜde poolt kasutajakeskne nõustamisteenus
• Projektitaoluste koosloome- ja muutmise võimalus
E-platvormis.
• Võimalus jagada infokanalites praktilisi kasutajalugis
• Projektijuhtimise baasoskused

• Tugimaterjalid mõju mõõtmiseks

OLULINE:

OLULINE:

• Konastuktiivne suhe RÜde nõustajatega

• Konastuktiivne suhe RÜde nõustajatega

• Baasteadmised raamatupidamisest

• Baasteadmised raamatupidamisest

• Valemid e-platvormis oleks vabad vigadest

• Projektijuhtimise baasoskused

• Projektijuhtimise baasoskused

• Taotlustega seotud infovoos olemine

• Tugevad partnersidemed kolleegidega

• RÜde otsingumootorite
sõbralikud infolehed

• Projektitaoluste koosmuutmise võimalus
E-platvormis.

• Toimivad infotelefonid
• Arusaadavad kasutajaliidesed

Rahade
laekumine

Vahe rahade
laekumine

Projekti rahade
laekumine

Konsultandi
töötasu

Kuludokumentide
kogumine ja
talletamine

Uus
kooskõlastusring

Ragnar – KOV

RÜ (KIK)

Taotlus
tunnistatakse
vastavaks

Pidulik
töödega
alustamine

Pisiparandused

Mõõdikute info
tuletamine

Maavalitsuse
infokiri

Projektitaotluse
esitamine

Vestleb RÜ
nõustajaga1

Aare - Ettevõtja

Persona
puutepunktid

Taotluse
kinnitamie

Uuringu
dokumentatsiooni kontroll

• Soovituslik juriidika alane kogemus

