2017. a kokkuvote
Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu
toetamine “Dora Pluss”

Tegevuse üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana
tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelisemaks.
Toetatavate tegevuste elluviija on Sihtasutus Archimedes.
Projekti abikõlblikkuse periood 01.08.2015-31.05.2023.
Toetuse andmise tingimused kinnitati 09.12.2015 ja muudeti 29.07.2016.
Tegevuste elluviimine
2017. aastal viidi ellu kõiki tegevusi. 2017 toimusid kõik Dora+ tegevused vastavalt
tegevusplaanile.
Näiteid aruandeperioodil tehtud tegevustest:
 Viidi läbi stipendiumite taotlusvoorud ning eraldati partneritele kvoodid vastavalt
nõukoja poolt kooskõlastatud tegevuskavale.
 Perioodi jooksul toetati tegevus 1 raames 675 noorteadlase ja magistrandi õpirännet
(91% planeeritust) ja 87 doktorandi õpirännet (72% planeeritust). Toetati kokku 361
välismagistrandi ja 50 välisdoktorandi õpinguid Eestis ning 28 külalisdoktorandi visiiti
Eesti kõrgkoolidesse.
 Viidi läbi kaks konkurssi toetamaks kõrgkoolide poolt korraldatavaid suve- ja
talvekoole, mille käigus otsustati toetada kokku 5 projekti, samuti viidi perioodi jooksul
läbi 3 suve- ja talvekooli.
 Viidi läbi mahukaid turundustegevusi Eesti kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise
strateegias 2015-2020 sätestatud sihtturgudel, sh kampaaniad Türgis (3), Venemaal (1),
Indias (1) ja Soomes (1).
 Välisüliõpilaste arv kasvas perioodi jooksul 12% 4395 välistudengini, mis moodustab
9,5% kogu Eesti üliõpilaskonnast.
2017 on tegevused toimunud plaanipäraselt.
Toetuse andmise tingimuste muutmise ettepanekud on esitatud rakendusüksusele ja Haridusja Teadusministeeriumile. Ettevalmistamisel on juhendite muudatused.
Väljundnäitajate saavutamine
Projekti meetmeülene tulemusnäitaja on „Välisüliõpilaste osakaal magistri- ja doktoriõppes“,
mille 2018.a sihttase on 5,5%, 2017.a lõpuks saavutati 15,6%.
Tegevuse spetsiifilised väljundnäitajad ja nende täitmine on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Väljundnäitajate kumulatiivne täitmine
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Sihttase
2018

Sihttase
2023

Saavutatud
väärtus
31.12.2017

% 2018.a
sihtväärtusest

Arv

2600

5350

1336

51%

Arv

1400

3000

540

39%

Arv

6

15

3

50%

Arv

20

30

13

65%

%

6,00

6,50

15,60

260%

Projekti näitajad
Eesti
noorteadlastele
ja
magistrantidele õpirändeks välja
antud toetuste arv
Eestis õppimiseks toetuse saanud
välismagistrantide ja –doktorantide
arv
Toetatud
suveja
talvekooli
projektide arv
Sihtriikides
korraldatud
turunduskampaaniate arv
Meetme tegevuse ülesed näitajad
Välisüliõpilaste osakaal magistri- ja
doktoriõppes

Eelarve kasutamine
2017. aastal planeeriti esitada abikõlblikke kulusid summas 4,58 miljonit eurot, esitati 2 ,46
miljonit eurit (8 maksetaotlust).
Projekti eelarve on täidetud eeldatavast vähem, eelkõige tulenevalt tegevuste 2 ja 3 vähesest
täitmisest. T2 osas on vähene eelkõige välisdoktorantide vastuvõtmine, T3 osas on esitatud
taotlused olnu väiksema mahuga kui eeldatud. 2018. aasta jooksul analüüsitakse võimalusi raha
paremaks kasutamiseks ning tehakse vastavad ettepanekud.
2017.a maksti välja 3,73 miljonit eurot.
Perioodil 2016-2017 maksti välja abikõlblikke kulusid mahus 3,9 miljonit eurot (Tabel 2).
Tabel 2. Projekti võetud kohustused ja väljamaksed kumulatiivselt seisuga 31.12.2017
(abikõlblikud kulud)
Projekti nimi
Dora Pluss

Võetud
kohustused
22 563 670,48

Välja makstud
2017
3 731 601,74

Välja makstud
2016-2017
3 900 078,67

2016-2017
maksete osakaal
kohustustest
17%

