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Stipendiumi andmise kord
Vabariigi Valitsuse 21. jaanuar 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord“
§ 9 lõike 4 alusel kehtestan stipendiumi andmise korra.
1 Üldsätted
1.1 Stipendiumi andmise kord (edaspidi kord) reguleerib stipendiumi andmist Eesti arengukoostöö sihtriigi
kodanikule kõrghariduse omandamiseks, uurimistöö tegemiseks või täienduskoolituseks Eesti kõrgharidust
andvas õppeasutuses, teadus- ja arendusasutuses või täienduskoolitusasutuses (edaspidi
stipendiumiprogramm).
1.2 Stipendiumi andmisel juhindub Välisministeerium (edaspidi ministeerium) lisaks korrale Vabariigi
Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määrusest nr 8 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord“
(edaspidi määrus).
1.3 Stipendiumiprogrammi taotluse (edaspidi taotlus) võib esitada Eesti kõrgharidust andev õppeasutus,
teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (edaspidi stipendiumi saaja).
1.4 Ministeerium annab stipendiume vähemalt üks kord aastas.
2 Stipendiumi taotlemine
2.1 Stipendiumide andmiseks kuulutab ministeerium välja avatud taotlusvooru, avaldades taotluskutse
vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel. Taotluskutses võib ministeerium lisaks
määruse § 9 lõikes 5 sätestatule ette näha stipendiumi andmise lisatingimused tulenevalt taotlusvooru
eesmärgist.
2.2 Taotlus peab vastama taotluskutses esitatud tingimustele. Taotluses tuleb välja tuua sihtriik ning eriala
või täienduskoolituse kursus, millele stipendiumi taotletakse. Ühe taotlusega võib taotleda stipendiumi
mitmele erialale või kursusele. Taotluses ei pea stipendiaat olema nimetatud isikuliselt.
2.3 Stipendiaat peab vastama Eesti kõrgharidust andva õppeasutuse, teadus- ja arendusasutuse või
täienduskoolitusasutuse esitatud nõuetele.
3 Stipendiumi maksmine ja kasutamine
3.1 Stipendium koosneb stipendiumi saaja kaudu stipendiaadile antavast toetusest ja rakendumise korral
õppemaksu tasumisest, kui taotluskutses ei ole määratud teisiti. Täienduskoolituse (lühi)kursuste
korraldamisega seotud muud kulud peavad vastama määruse §-s 15 kehtestatud nõuetele.
3.2 Stipendiumi maksmise ning kasutamise tingimused nähakse ette stipendiumi saaja ja ministeeriumi
vahel sõlmitavas riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus, arvestades määruses ja korras sätestatut.
3.3 Kui stipendiaat võtab akadeemilise puhkuse õppekaval ja erialal, milleks stipendium anti, peatab
stipendiumi saaja stipendiaadile stipendiumi maksmise ning esitab taotluse abikõlblikkuse perioodi

pikendamiseks. Kui välisminister rahuldab stipendiumi saaja taotluse abikõlblikkuse perioodi
pikendamiseks, sõlmib ministeerium muudatuse kohta stipendiumi saajaga riigieelarvelise eraldise
kasutamise lepingu lisa.
3.4 Stipendiumi saaja ei või maksta stipendiumi isikule, kelle õpinguid samal õppekaval ja erialal toetatakse
samal ajal muudest rahalistest vahenditest. Uurimisprojekti tegemisel on õigus taotleda teisi riiklikke
stipendiume ja preemiaid, mille eesmärk on lühiajaline enesetäiendamine väljaspool Eestit.
3.5 Stipendiumi saaja esitab ministeeriumile stipendiumiprogrammi kuluaruanded määruse § 30 kohaselt.
Kuluaruandele ei pea lisama määruse § 31 lõikes 2 loetletud kuludokumente. Ministeeriumi nõudmisel on
stipendiumi saaja kohustatud esitama ka määruse § 31 lõikes 2 loetletud kuludokumendid.
3.6 Stipendiumi saaja võib stipendiumi kasutada ainult riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus
sätestatud ajavahemikul ja tingimustel.
4 Stipendiumi tagastamine ja tagasinõudmine
4.1 Kui stipendiaat katkestab õpingud vääramatu jõu tõttu, on stipendiumi saaja kohustatud kasutamata
jäänud stipendiumi summa tagastama kümne tööpäeva jooksul riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu
lõppemisest arvates lepingus määratud pangakontole.
4.2 Kui stipendiaat katkestab õpingud muudel põhjustel, on stipendiumi saaja kohustatud sellel õppeaastal
ministeeriumi poolt väljamakstud stipendiumi summa tagastama kümne tööpäeva jooksul riigieelarvelise
eraldise kasutamise lepingu lõppemisest arvates lepingus määratud pangakontole.
4.3 Stipendium nõutakse tagasi määruse 7. peatüki kohaselt.
5 Lõppsätted
5.1 Tunnistan kehtetuks välisministri 18. septembri 2014. a käskkirja nr 136 “Stipendiumi andmise kord“.
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