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1. ÜLDSÄTTED
1.1 Statuut sätestab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (edaspidi Mainor) üliõpilastele Tallinna
linna innovatsioonistipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud
alused.
1.2 Stipendiumi asutamine on kokku lepitud ASi Erahariduskeskus ja Tallinna linna vahel 15. mail
2014 sõlmitud koostöölepingus.
1.3 Stipendiumi eesmärk on motiveerida Mainori üliõpilasi tegema uurimis- ja lõputöid Tallinna
linnale huvi pakkuvatel ja vajalikel teemadel ning pakkuda uuenduslikke lahendusi ja ideid, mis
toetaksid linna arendustegevust.
1.4 Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab Mainori rektor, kooskõlastades need enne
Tallinna Linnakantselei kontaktisikuga. Seejärel loetakse statuut kooskõlastatuks linnavalitsuse
protokollilise otsuse alusel.
1.5 Stipendiumi kandidaadid valib Mainori rektori moodustatud Tallinna linna
innovatsioonistipendiumi
määramise
komisjon
(edaspidi
stipendiumikomisjon).
Stipendiumikomisjoni koosseisu kuulub vähemalt üks Tallinna linna esindaja.
1.5 Stipendiumifondi suurus on 3200 (kolm tuhat kakssada) eurot aastas. Stipendiumikomisjon
otsustab, mitu stipendiumi fondi piires välja antakse.
2. STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
2.1. Stipendium määratakse üks kord aastas Mainori magistriõppe taseme üliõpilastele, kes
vastavad alljärgnevatele tingimustele:
2.1.1. õpib täiskoormusega, on ühiskondlikult aktiivne ja õppetöös edukas, jooksva õppeaasta
kevad- ja sügissemestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0;
2.1.2 on esitanud äriplaani projekti Tallinna linnaga seotud teemal või on tema uurimustöö seotud
Tallinna linna organisatsiooni ja juhtimise, linna ettevõtluse, linna koostöö ja sotsiaalmajanduslike küsimustega ning kogukonna ja linnamajanduse arendamisega ning sisaldab linna
arendustegevust toetavaid uuenduslikke aspekte.
2.2 Stipendiumitaotlusi võib stipendiumikomisjonile esitada Mainori rektor, õppeprorektor,
õppetoolide hoidjad või üliõpilasesindus. Kui taotluse esitab üliõpilasesindus, tuleb sellele lisada
soovituskiri ühelt Mainori õppejõult või õppeprorektorilt. Kui ühe taotlusega taotletakse
stipendiumi mitmele üliõpilasele, peab taotleja kandidaadid pingeritta seadma. Kui
stipendiumikomisjon ei määra teisiti, tuleb stipendiumitaotlused esitada komisjonile iga aasta
15. veebruariks.
2.3 Stipendiumitaotlusele lisab üliõpilane:
2.3.1 vähemalt kaheleheküljelise stipendiumitaotluse põhjenduse, mis avab uurimistöö sisu ja
näitab rakendatavust kohaliku omavalitsuse tasandil;
2.3.2 lühikirjelduse, mis näitab ära taotleja ühiskondliku aktiivsuse;
2.3.3 elulookirjelduse (curriculum vitae);
2.3.4 väljavõtte õpingukaardist.
2.4 Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest.
2.5 Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtpäevaks esitatud taotlused ning valib stipendiaadid
avalikul hääletusel. Valituks osutuvad üliõpilased, kes saavad kõige rohkem hääli.
2.6 Mainor edastab stipendiumi saajate nimed ja kontaktandmed Tallinna Linnakantselei
kontaktisikule hiljemalt 25. aprilliks. Tallinna Linnavalitsus kannab stipendiumide maksmiseks
vajalikud vahendid Mainorile üle stipendiumikomisjoni otsuse alusel.

2.7 Stipendiumid maksab välja Mainor.
3. MUUD SÄTTED
3.1. Tallinna linnal on õigus:
3.1.1. avalikustada stipendiumi saaja ees- ja perekonnanimi ning uurimistöö sisu ja tulemused
Tallinna veebilehel ja linna hallatavates registrites;
3.1.2. kasutada uurimistöö tulemit linna arendustegevuse eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse
tähtaja lõpuni.
3.2 Stipendiaat kohustub edaspidi asjaomase uurimistööga seoses nimetama Tallinna linna
innovatsioonistipendiumi saamist.

