
BFMi mobiilsusfondi statuut 
 

 

Eesmärk ja üldsätted 

 

1. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudi 

(BFM) mobiilsusfondi (edaspidi fond) eesmärk on toetada meedia, kunstide ja 

kommunikatsiooni valdkondades uurimis- ja arendustöö alast tegevust võimaldades 

akadeemilisel personalil osaleda rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja 

valdkondlikel arendusüritustel. 

 

2. Fondi vahendid moodustuvad BFMile eraldatud teaduse baasfinantseerimise rahast 

ning BFMi eelarvevahendistest vastavalt BFMi nõukogu otsusele. 

 

3. Fondi haldab BFMi mobiilsusfondi nõukogu, mis määratakse direktori 

korraldusega üheks aastaks. Arvestust fondi vahendite kasutamise kohta peab  BFMi 

teaduskoordinaator koos finantsistiga, esitades aruande majandusaasta jooksul 

kasutatud vahendite kohta BFMi nõukogule. 

 

4. Fondi vahendid on mõeldud eelkõige järgmist laadi lähetusteks: 

- konverentsidel osalemine (ettekandega), 

- osalemine teadus-, kultuuri ja arendusüritustel eesmärgiga arendada koostööd 

välispartneritega, 

- erandjuhtudel teadustöö tegemine raamatukogus, muuseumis või arhiivis, 

- erandjuhtudel välitöö tegemine. 

 

5. Fondist saavad toetusi taotleda BFMi akadeemilised töötajad ja ka doktorandid, kes 

ei viibi akadeemilisel puhkusel ning kellel ei ole fondi ees aruandevõlgnevusi. 

 

 

Menetlemise kord 
 

I. Taotlemine 

 

6. Kõik taotlused ja lisadokumendid esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal 

teaduskordinaatorile. 

 

7. Taotlusi saab esitada eelseisvateks lähetusteks ja projektideks, mis ei alga varem 

kui 14 päeva pärast taotluse esitamise tähtaega ja mitte hiljem kui aasta pärast taotluse 

esitamise tähtaega. 

 

8. Taotlusi saab esitada 3 korda aastas: 10. jaanuariks, 10. maiks ja 10. septembriks.  

 

9. Lähetuse-tüüpi taotluse puhul võib taotleda mõistlikult kokkuhoidlikke: 

a) sõidukulusid; 

b) majutuskulusid; 

c) registreerumistasude maksmist; 



d) päevarahasid välismaal1. 

  

10.  Lähetuse-tüüpi taotluse puhul esitab toetuse taotleja järgmised dokumendid: 

a) motivatsioonikiri, mis sisaldab lühikest ülevaadet tegevuse eesmärgist ja/või 

konverentsi ja ettekande iseloomust; 

b) sõidukulude toetuse taotlemise puhul hinnapakkumise vastavalt TLÜ 

lähetuskorra ja raamhanke reeglitele: 

c) majutuskulude toetuse taotlemise puhul hinnapakkumise vastavalt TLÜ 

lähetuskorra ja raamhanke reeglitele; 

d) vastuvõtva institutsiooni kinnituse (nt kiri konverentsiettekande vastuvõtmise 

kohta, registreerimisteade, nimeline kutse), mille võib esitada e-kirja väljatrüki 

vormis; 

e) doktorandid esitavad juhendaja kaaskirja, mis kinnitab, et lähetus on oluline 

doktorandi teadustöö edenemiseks. 

 

11. BFMi mobiilsusfondi nõukogu liikmel on õigus esitada taotlusi üldistel alustel, 

kuid kui ta seda teeb, ei viibi ta otsustamise juures. 

 

 

II. Otsustamine 

 

12. Taotluste puhul otsustatakse täpne toetuse suurus igal üksikjuhtumil eraldi, 

sealjuures lähtub mobiilsusfondi nõukogu järgnevast: 

a) põhjendatud motivatsioonikiri; 

b) lähetuse/projekti tulemusena suureneb BFMi baasfinantseerimise maht; 

c) eelistatakse taotlejaid, kes: 

- alustavad oma teadustegevust (nt doktorandid); 

- on raha taotlenud ka muudest allikatest (nt DoRa, Kristjan Jaak, 

Kultuurkapital); 

- konverentsil osalemise korral esinevad suulise ettekandega; 

- on registreerunud konverentsile varaseima osavõtumaksuga (early bird); 

- ei ole saanud fondilt rahastust aastas rohkem kui üks kord. 

- eesmärgiks on osaleda suurel valdkondlikul konverentsil (näiteks ICA, 

IAMCRi, AoIRi, ECREA, EMMA, CEECOMi, NECSi aastakonverentsidel). 

 

13. Otsused langetatakse BFMi mobiilsusfondi nõukogu liikmete häälteenamuse 

põhimõttel, nõukogu võib hääletada virtuaalselt, e-maili teel; ettepanekud rahastamise 

kinnitamiseks esitatakse BFMi direktorile taotluse esitamisele järgneva 21 päeva 

jooksul. 

 

14. Otsus (vajadusel koos tingimuste ning põhjendusega) tehakse taotlejale teatavaks 

e-posti teel pärast BFMi mobiilsusfondi nõukogu otsust. 

 

15. Võimalikud pretensioonid koos põhjenduse ning palvega taotluse uuesti läbi 

vaatamiseks esitatakse 10 päeva jooksul pärast otsust e-posti teel 

teaduskoordinaatorile, esitatud pretensioonid vaatab mobiilsusfondi nõukogu läbi ja 

                                                        
1 vastavalt Tallinna Ülikooli juhtimiseeskirja § 29 lg 1 p 1 ja 6,  majanduseeskirja § 30 ja rektori 1. 

septembri 2015 käskkirja nr 35 p 6.1.4. alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009.a 

määrusest nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha 

alammäär, maksmise tingimused ja kord” 



saadab edasi BFMi direktorile. 

 

IV Toetuste maksmine ja kasutamine 

 

16. BFMi töötajate lähetused vormistatakse ja makstakse välja TLÜ-s üldiselt kehtiva 

töölähetuste korra kohaselt kuludokumentide alusel eraldatud summa ulatuses. 

 

17. BFMi doktorantide lähetustoetused vormistatakse juhul kui doktorant ei tööta 

BFMis  direktori korraldusel stipendiumina. 

 

V Aruandlus 

 

18. Lähetuse-tüüpi toetuse aruanne vormistatakse töölähetuskorralduse aruandena 

vastavalt TLÜ-s kehtivale korrale. 

 

19. BFMi doktorandid esitavad stipendiumi aruande koos kuludokumentide 

originaalidega ühe kuu jooksul pärast lähetust vastaval vormil elektrooniliselt või 

paberkandjal teaduskoordinaatorile. Esitatud aruanded vaatab BFMi mobiilsusfondi 

nõukogu läbi oma järgmisel koosolekul. 

 

20. Sanktsioone ebarahuldavalt esitatud aruannete ja mitteesitatud aruannete puhul 

ning juhul, kui toetust on kasutatud seatud tingimustele mittevastavalt, arutab BFMi 

mobiilsusfondi nõukogu igal üksikjuhtumil eraldi. 


