
Doktorandi loomeprojekti toetuse taotlemise juhend 
Muudetud 04.02.2019 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorandid saavad ASTRA meetme raames taotleda 

doktoriõppe keskuselt toetusi loomeprojektide läbiviimiseks. Taotlus tuleb täita arvutis, 

(digi)allkirjastada ning toimetada paberkujul doktoriõppe spetsialist Margit Võsale ruumi 

A201 või esitada elektrooniliselt aadressil margit@ema.edu.ee. Taotluse blankett asub EMTA 

doktoriõppe keskuse kodulehel.  

Toetust saavad taotleda kõik doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel ja ei ole 

eksternid.  

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.  

Taotlemisel perioodil 1. jaanuar kuni 31. märts 2019 on ühe loomeprojekti toetuse 

maksimaalne määr 1104 eurot.  

Toetuste maksimaalset määra vaadatakse üle kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 

1. oktoobril) ja vajadusel korrigeeritakse. Toetuse maksimaalne määr tehakse doktorantidele 

teatavaks loomeprojekti toetuse taotlemise juhendis, mis avaldatakse Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia kodulehel.  

Taotluste hindamine 
Taotluste hindamisel eelistatakse loomeprojekte, mis vastavad vähemalt ühele neist 

kriteeriumitest: 

- ülikoolidevaheline koostöö; 

- interdistsiplinaarne teaduskoostöö; 

- koostöö mitteakadeemilise sektori ja/või tööandjatega 

Kommentaar: koostöö mõned näited on ühisrahastus, praktika potentsiaalse 

tööandja juures, tööandja esindaja kasutamine konsultandina jne. Tööandjate 

ja mitteakadeemilise sektori all on mõeldud ka näiteks Eesti Kontserti, 

Interpreetide Liitu ja teisi kontserdiorganisatsioone ja professionaalseid 

kollektiive 

- rahvusvaheline teaduskoostöö; 

- projekt arendab ülekantavaid oskusi; 

Kommentaar: Ülekantavad ehk üldoskused on rakendatavad erinevates 

valdkondades, töörollides ja ülesannete täitmisel, nt suhtlusoskus, 

meeskonnatöö ja ettevõtlikkuse arendamine, eneseväljendusoskus, teadmised 

intellektuaalse omandi ja uurimiseetika kohta, projekti- ja ajajuhtimine, 

suhtlus/ dialoog erialaselt olulise või mõjuka sihtgrupiga, loomingulisus ja 

abstraktne mõtlemine,  õpetamis- ja juhendamisoskused, karjääriplaneerimine 

jms 

- projekt pakub doktorantidele atraktiivset töökeskkonda; 



- projekt põhineb tipptasemel teadusel; 

Toetuse saanud doktorandi kohustused 
 

Toetuse väljamaksmine toimub kuludokumentide alusel. Toetuse saanud doktorant on pärast 

loomeprojekti läbiviimist kohustatud esitama doktoriõppe keskusele kõik kuludokumendid, 

kuluaruande ja doktoriõppe keskuse nõudel kirjaliku sisuaruande toimunud loomeprojekti 

kohta.  

Toetuse saanud doktorant kohustub loomeprojekti läbiviimisel: 

1. täitma teavitusnõudeid etteantud vormis. ASTRA meetme rahastuse puhul tuleb 

kasutada nii sõnalist viidet kui logo. Publikule nähtavas kohas peab olema vähemalt 

A3 värviline poster, kuhu tuleb lisada logo ja projekti ametlik nimi ja kood 

(EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043). Ühtlasi peab logo olema kõigil 

trükimaterjalidel (nt plakatitel, flaieritel, kontserdikavadel). Plakati näidised ja logod 

on digitaalsel kujul kättesaadavad siin: http://www.struktuurifondid.ee/et/logod (NB! 

Palun jälgida, et kasutaks Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logo). 

Sõnalise viite näited: 

This event is supported by the Estonian Academy of Music’s EMTASTRA project 

(European Union, European Regional Development Fund). 

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia EMTASTRA projekt). 

2. teenuste tellimisel võtma üheaegselt (samal päeval) vähemalt kolm võrreldavat 

hinnapakkumist. Võrreldavate pakkumuste küsimist tõendavate dokumentidena 

esitatakse teadussekretärile:  

- pakkujatele saadetud pakkumiskutse/ kirja originaal (sisaldab pakkumiskutset, 

hinnapakkumise saamiseks esitatud lähteülesannet, hindamiskriteeriume, pakkumiste 

esitamise tähtaega),  

- pakkumuste originaalid (muuhulgas peab fikseeritud olema pakkumuse esitamise 

aeg),  

- vajadusel kirjalik põhjendus pakkumuse valiku kohta.  

Et pakkumused oleksid võrreldavad, siis saadetav kiri võimalikele pakkujatele 

(pakkumiskutse) peab olema täpselt ühesuguse sisuga (mida osta soovitakse; 

teenuse/kauba kogus; pakkumuse esitamise kuupäev jms). 

3. muusikute palkamisel koostada pakkumiskutse oma loomingulise projekti 

läbiviimiseks, mis avaldatakse kodulehel ema.edu.ee (lisainfo teadussekretärilt 

Aleksandra Dolgopolovalt aleksandra@ema.edu.ee, A214, tel. 6675808) 

  

Mõningad lisanõuded ja soovitused: 
 

http://www.struktuurifondid.ee/et/logod
mailto:aleksandra@ema.edu.ee


- Kulud hüvitatakse pärast ürituse toimumist esitatava kuluaruande alusel. Juhul kui arve 

võetakse otse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale, on doktoriõppe keskusel võimalik see 

tasuda juba enne ürituse toimumist (kui on olemas kolm võrreldavat hinnapakkumist, vt 

ülalpool).  

-Doktorandi kulude hüvitamise aluseks on esildis (vormistab teadussekretär) 

ning originaaldokumendid. Kulude hüvitamiseks on vaja järgmisi andmeid: doktorandi 

elukoha aadress, IBAN ja panga nimi.  

- Kõikide pangaülekande või pangakaardiga teostatud kulude juurde tuleb 

esitada maksekorraldus või pangakonto väljavõte; 

- Sularahatehingud ei ole aktsepteeritud; 

- Muusikute stipendiumid ei ole aktsepteeritud, esinejatega tuleb kas sõlmida EMTA 

vahendusel töövõtulepingud või füüsilisest isikust ettevõtete puhul maksta tasu arve alusel; 

töövõtulepingute sõlmimisel tuleb võtta kolm võrreldavat hinnapakkumist.  

- Piletimüük ei ole lubatud.  

- Põhjendatud juhtudel hüvitatakse ka isikliku sõiduauto kulud, siis tuleb esitada 

bensiinitšekid, sõidupäevik (iga päeva kohta eraldi rida) ning tehnilise passi koopia; 

- Reisikulude katmisel tuleb arvestada sellega, et Eestisse peab saabuma 1 päev enne ja 

lahkuma 1 päev pärast loomeprojekti. Pikemat Eestis viibimise vajadust tuleb põhjendada ja 

tõendada. Reisikulude katmiseks tuleb kuludokumendid ja pardakaardid esitada 

originaalidena.   

Lisainfo 
 

Lisainfo paberimajanduse ja abikõlblikkuse kohta: teadussekretär Aleksandra Dolgopolova 

(aleksandra@ema.edu.ee, A214, tel. 6675808) 
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