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SAATEKS
Eesti Teadusagentuuri kuuenda tegevusaasta 
kokkuvõte kirjeldab lühidalt tegevusi, millega 
teadusagentuur Eesti teaduse heale käekäigule 
möödunud aastal kaasa aitas. 

Neid tegevusi oli taas palju. Suur osa nendest on 
aastast aastasse korduvad püsitegevused Eesti 
teaduspoliitika elluviimisel: uurimistoetuste 
eraldamine, teadlaste toetamine rahvusvahe-
lises teaduskoostöös, teaduse populariseeri-
mine ning teadlaskonnale ja teadusasutustele 
teadusinfosüsteemi toe kindlustamine. Paljud 
varasematel aastatel alguse saanud toimingud 
on teadlaskonnas ja üldsuses hästi vastu võetud. 
Sellised juba traditsiooniks saanud sündmused 
on mõjukate institutsioonide osavõtul sügiseti 
Riigikogus toimuv teadus- ja innovatsioonipoliitika 
konverentsisari üldpealkirjaga „Teadus kui Eesti 
arengumootor“ ning teadlaskonnale huvipakku-
vatel teemadel peetav teadusfoorum „teadusEST“.

2017. aasta töödest tasub eraldi esile tuua neid, 
mis olid sel aastal uudsed või ainulaadsed, nagu 
uue uurimistoetuste kontseptsiooni rakendamine, 
teadusvaldkondade korraline evalveerimine, 
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste 
korraldamine ning tõukefondidest rahastatava-
te programmide täiemahuline rakendamine. 
Teadusagentuuri algatatud töörühm lõpetas 
tulemuslikult ausa teaduse raamdokumendi 
koostamise ettevalmistused.

Kõik need tegevused läksid meie koostööpartneri-
te ja üldsuse hinnangul hästi korda. Edu tagas hea 
koostöö kõigi partneritega, teiste hulgas rahvus-
vaheliste asutuste ja organisatsioonidega. Need 
tööd pakkusid teadusagentuuri töötajatele ühelt 
poolt väga palju uudseid ja keerukaid ülesandeid 
ning teiselt poolt rõõmu tehtud tööst ja edukast 
partneritega suhtlemisest. Olen veendunud, et 
eelmisel aastal kasvas teadusagentuuri peamine 
kapital – usaldusväärsus ning renomee nii Eesti 
kui ka rahvusvaheliste koostööpartnerite silmis.

Teadusagentuuri kui organisatsiooni tegevu-
sele avaldas kõige suuremat mõju aasta keskel 
langetatud otsus sulgeda Tallinna kontor ning 
tuua seal tehtav töö üle Tartusse. Sellest tingitud 
muudatused töötajaskonnas ulatuvad ka 2018. 
aastasse.

Tänan teadusagentuuri partnereid, sõpru ja töö-
tajaid Eesti teaduse paremaks muutmise nimel 
2017. aastal tehtud (koos)töö eest!

Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
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Eesti Teadusagentuur (ETAg) on Haridus- ja 
Teadusministeeriumi (HTM) haldusalasse kuuluv 
sihtasutus, mis on asutatud riikliku teaduspoliitika 
elluviimise toetamiseks. Oleme partner teadlas-
tele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele 
ning riigile.

Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt 
riikliku teadus- ja arendustegevuse ning inno-
vatsioonipoliitika kujundamist ja rakendamist 
ning suurendada teadus- ja uuendustegevuste 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

Teadusagentuuri tegevust suunavad arengukava 
aastani 2020, asutuse põhikiri ja Eesti teadus- 
ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
strateegias 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ 
sätestatud prioriteedid.

Arengukavas seatud strateegiliste eesmärkide 
täitmise iga-aastase tegevuskava kinnitab tea-
dusagentuuri nõukogu. 

2017. aasta tegevused olid suunatud arengu-
kavas püstitatud viie strateegilise eesmärgi 
saavutamiseks:

1. Eesti teaduse rahastamise süsteem toetab 
teaduse arengut ja mitmekesisust;

2. ETAgi tegevus toetab Eesti teadus- ja aren-
dustegevuse konkurentsivõimet üleilmses 
teadusruumis ning teaduse nähtavuse suu-
renemist Eesti rahvusvahelises kuvandis;

3. ETAg on hinnatud partner Eesti TAI poliitika 
kujundamisel;

4. Teadus ja teadmised on ühiskonnas nähtavad 
ja kõrgelt hinnatud;

5. ETAg on usaldusväärne, kompetentne, tõhus, 
partnereid kaasav ja oma töötajaid väärtustav 
organisatsioon.

JUHTIMINE

2017. aastal korraldati edukalt uute personaalsete 
uurimistoetuste granditüüpide taotlusvoor ja 
alustati üleminekut kuuesele Frascati teadusvald-
kondade klassifitseerimise jaotusele. Selleks oli 
üks olulisemaid Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) 
arendus uue Frascati valdkondade klassifikaatori 
arendamiseks ja juurutamiseks.

2017. aasta üheks mahukamaks, aga ka õnnestu-
numaks tegevuseks võib pidada teadusvaldkon-
dade välishindamist ehk korralist evalveerimist, 
mida korraldatakse iga seitsme aasta tagant. 
Nii osalejate kui ka välisekspertide hinnangul 
õnnestus teadus- ja arendusasutuste teadusvald-
kondade välishindamine hästi. Hinnati 20 asutuse 
kuni kuue teadusvaldkonna taset sama valdkonna 
rahvusvahelise tasemega võrreldes. Iga hinnatava 
valdkonna kohta igas asutuses koostati hindamis-
raport, kokku koostati 37 hindamisraportit.

Koostöös HTMiga korraldati mitu Eesti Euroopa 
Liidu Nõukogu eesistumise üritust, mis osale-
nute ning sise- ja välismaiste koostööpartnerite 
sõnul läksid väga hästi korda. Mahukas töölõik 
oli HTMile Eesti seisukohtade kujundamiseks 
taustamaterjalide ja seisukohtade koostamine, 
mille eest ETAg ministeeriumi tänu pälvis.

Struktuur

Teadusagentuuris on viis põhitegevuste osakonda 
ja üks tugitegevuste osakond. ETAgi peakontor 
asub Tartus (Soola 8) ja harukontor Tallinnas 
(Lauteri 5) ning Brüsselis asub Eesti teadus- ja 
arendustegevuse kontaktbüroo.
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Nõukogu

Teadusagentuuri nõukogu kavandab agentuuri 
tegevust, korraldab juhtimist ja tegeleb järele-
valvega. Nõukogu liikmed määrab ametisse ja 
kutsub tagasi haridus- ja teadusminister.

Nõukogu koosseis aastal 2017

Indrek Reimand 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse 
asekantsler; nõukogu esimees

Teet Jagomägi 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu 
juhatuse liige, AS Reach-U juhataja

Joonas Pärenson 
Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik

Toivo Maimets 
Tartu Ülikooli professor

Kaupo Reede 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majan-
dusarengu osakonna juhataja

Mart Ustav 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Taivo Raud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna 
juhataja

Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on teadus- 
ja arendustegevuse eri valdkondade tunnus-
tatud teadlastest koosnev eksperdinõukogu. 
Hindamisnõukogu täidab teadusagentuuri üht 
tähtsaimat ülesannet – hindab uurimistoetuste 
taotlusi, samuti osaleb ETAgi otsusel teiste tea-
dusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete 
täitmises.

Hindamisnõukogu koosseis (alates 31. augustist 
2017)

Jaan Eha 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Piret Ehin 
Tartu Ülikooli vanemteadur

Andres Koppel 
ETAgi juhatuse esimees; hindamisnõukogu esimees

Jarek Kurnitski 
Tallinna Tehnikaülikooli professor

Irja Lutsar 
Tartu Ülikooli professor

Tiina Nõges 
Eesti Maaülikooli professor

Ergo Nõmmiste 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Toomas Rõõm  
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur

Marek Tamm  
Tallinna Ülikooli professor; hindamisnõukogu aseesimees

Tiit Tammaru 
Tartu Ülikooli professor

Tõnis Timmusk 
Tallinna Tehnikaülikooli professor

Eero Vasar 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Richard Villems 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Jaak Vilo 
Tartu Ülikooli professor, akadeemik

Kuni 31. augustini 2017 kuulusid 
hindamisnõukogusse

Lauri Mälksoo 
Tartu Ülikooli professor

Margus Viigimaa 
Tallinna Tehnikaülikooli professor
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EESTI TEADUSE RAHASTAMISE SÜSTEEM  
TOETAB TEADUSE ARENGUT JA MITMEKESISUST 

Uurimistoetused

ETAg menetleb teadus- ja arendustegevuse 
finantseerimise viit riiklikku rahastusinstru-
menti: institutsionaalseid (IUT) ja personaalseid 
uurimistoetusi (PUT), teadus- ja arendusasutuste 
(TA) sihtfinantseeritavaid teadusteemasid, SA Eesti 
Teadusfondi (ETF) poolt välja antud grante ning 
tuumiktaristu toetusi.

Personaalne uurimistoetus

2017. aastal korraldati esimest korda taotlusvoor 
uutele PUT granditüüpidele:  järeldoktori granti-
dele, stardigrantidele ja rühmagrantidele. Selleks 
valmistati ette uued juhendid ja eeskirjad ning 
korraldati kolm infoüritust: Tartus eesti keeles ja 
inglise keeles ning Tallinnas eesti keeles.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu ettepanekul 
rahastati 43 PUT projekti: neist 13 järeldoktori-, 
16 stardi- ja 14 rühmaprojekti.

PUT taotlusvoor 2017: 
Vooru rahaline maht:  3 992 000 eurot
Esitatud taotlusi:  328, menetletud 317
Taotluste maht:  31,8 miljonit eurot
Retsensentide leidmiseks pöördumisi:  1556
Retsensente:  549 (44 riigist)
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Toetus PUT2013 PUT2014 PUT2015 PUT2016 PUT2017 PUT2018

Esitatud taotluste arv 194 285 306 353 364 328

Menetletud taotluste arv 194 283 300 349 355 317

Rahastatud taotluste arv 42 38 75 62 89 43
Menetletud taotluste maht 
(eurodes) 12 997 505 17 940 314 18 403 817 21 504 823 24 302 774 31 809 857

Rahastatud taotluste maht 
(eurodes) 2 261 352 1 717 085 3 650 513 3 055 196 4 680 367 3 992 444

Personaalsete uurimistoetuste menetlemine arvudes aastatel 2012–2017

Jätkutaotlused ja lõpparuanded 

2017. aastal menetleti 161 PUT jätkutaotlust 
2018. aastaks ja 65 lõpparuannet. 2017. aastal 
uut IUT taotlusvooru ei korraldatud. ETAgi hin-
damisnõukogu tegi haridus- ja teadusministrile 
ettepaneku 140 IUT teema ja kaheksa IUT tuu-
miktaristu jätkutaotluse rahastamiseks.

2017. aastal menetleti 309 ETFi grandi ning seitse 
sihtfinantseeritava teema (SF) lõpparuannet, mis 
kinnitati hindamisnõukogu koosolekul.

Teadustegevuse korraline evalveerimine

2017. aastal toimus teadustegevuse korraline evalveerimine. 22 rahvusvaheliselt tunnustatud eri 
teadusvaldkondade väliseksperti evalveerisid 20 teadus- ja arendusasutuse teadustegevuse taset 
kuues Frascati klassifikaatori valdkonnas. Võrreldes eelmise vooruga hinnati esimest korda eraldi 
kriteeriumina ka asutuste teadustegevuse mõju Eesti ühiskonnale, seoti teadus- ja arendustegevuse 
hindamine kõrghariduse kvaliteedi hindamisega ning vähendati hindamisega kaasnevat bürokraatlikku 
koormust. Evalveerimise läbinud asutuste esindajate sõnul on ekspertide soovitused valdkondade edasi 
arendamiseks kasulikud ka neile endile. Esitatud 38st taotlusest hinnati positiivselt 36, üks taotlus jäi 
hindamata taotlejast tingitud põhjustel ja üks taotlus hinnati negatiivselt. Iga asutuse evalveerimistu-
lemuste kohta valmis raport, mis on kättesaadav ETAgi kodulehel.  

Teadustaristu

2017. aasta lõpus alustati uue Eesti teadustaristu 
teekaardi 2018 koostamise ettevalmistustega.

Tuumiktaristute töö toetamiseks taotleti 2018. 
aastaks kokku 1 268 948 eurot. Toetuste eelarve 
oli sama mis 2017. aastal ehk 523 717 eurot. 
Hindamisnõukogu ettepanekul rahastati kaheksat 
jätkutaotlust samas mahus nagu 2017. aastal. 
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Septembris korraldati korralise evalveerimise tule-
muste aruteluseminar, kus osalesid evalveeritud 
asutuste esindajad, teaduspoliitika kujundajate 
esindajad ning evalveerimist läbiviinud ekspertide 
esindajad igast valdkonnast. Tagasiside ülevaade 
valmib 2018. aastal.

Teadus- ja 
arendusasutus

Evalveeritud 
teadusvaldkond

AS Toidu- ja Fermentat-
sioonitehnoloogia 
Arenduskeskus

Loodusteadused

Cybernetica AS Loodusteadused

Eesti Biokeskus Loodusteadused

Eesti Keele Instituut Humanitaarteadused ja kunstid

Eesti Kirjandusmuuseum Humanitaarteadused ja kunstid

Eesti Kunstiakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid

Eesti Maaülikool Loodusteadused

Tehnika ja tehnoloogia
Põllumajandusteadused ja 
veterinaaria

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid

Eesti Rahva Muuseum Humanitaarteadused ja kunstid
Eesti Taimekasvatuse 
Instituut

Põllumajandusteadused ja 
veterinaaria

Eesti Teaduste 
Akadeemia Underi ja 
Tuglase Kirjanduskeskus

Humanitaarteadused ja kunstid

Estonian Business 
School Sotsiaalteadused

Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituut Loodusteadused

Tehnika ja tehnoloogia

Arsti- ja terviseteadused

Protobios OÜ Arsti- ja terviseteadused

Tallinna Tehnikaülikool Loodusteadused

Tehnika ja tehnoloogia

Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja 
veterinaaria
Sotsiaalteadused

Humanitaarteadused ja kunstid

Tallinna Ülikool Loodusteadused

Sotsiaalteadused

Humanitaarteadused ja kunstid
Tarkvara Tehnoloogia 
Arenduskeskus OÜ Loodusteadused

Tartu Observatoorium Loodusteadused

Tartu Ülikool Loodusteadused

Tehnika ja tehnoloogia

Arsti- ja terviseteadused
Põllumajandusteadused ja 
veterinaaria
Sotsiaalteadused

Humanitaarteadused ja kunstid

Tervise Arengu Instituut Arsti- ja terviseteadused

2017. aastal positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused

Christian Enss:  
Positiivne otsus  

kehtib seitse aastat ja 
annab asutusele õiguse oma 
teadus- ja arendustegevuse 

finantseerimiseks 
riigieelarvest ning 

doktoriõppe läbiviimiseks 
evalveeritud  
valdkonnas.  
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Teadus- ja arendustegevuse tugevdamine – RITA programm

Riigi osatähtsuse suurendamiseks teadus- ja 
arendustegevuse uuringute tellimisel elluviidava 
RITA programmi tegevuste rahastusotsuste maht 
kasvas võrreldes 2016. aastaga ligi kuus korda (4,4 
miljoni euroni) ja käimasolevate uuringute arv 
jõudis 51ni. RITA programmi tegevuse 1 raames 
alustati 2016. aastal koostöös ministeeriumite 
ning Teadus- ja Arendusnõukoguga (TAN) välja 
valitud teemadel viie strateegilise uuringu tel-
limisega. Lähteülesannete kokkupanek ja kon-
kursside korraldamine osutus esialgu plaanitust 
ajamahukamaks (osa konkursse ebaõnnestus, 
kuna pakkumused ei ületanud hindamisläven-
dit), mistõttu jõuti lepingu sõlmimiseni vaid 
ühe projekti teostamiseks. Ülejäänud lepingud 
saavad sõlmitud 2018. aasta esimeses kvartalis. 
Lepinguid saab olema plaanitud viie asemel 
kuus, kuna maapõue uuring jagunes kaheks ning 
korraldati eraldi konkurss põlevkivi tehnoloogiate 
teemale. Alustati ka RITA tegevuse 1 teise vooru 
teemade väljavalimisega. Ministeeriumid esitasid 
19 teemaettepanekut, mille kohta TAN arvamust 
avaldas ja seadis teemad tähtsuse järjekorda.

RITA tegevuse 2 raames korraldati kaks taotlusvoo-
ru ja otsustati rahastada 24 uuringut 1,1 miljoni 
euro väärtuses (ministeeriumid kaasrahastavad 
uuringuid 50% ulatuses). 

RITA tegevuse 3 raames töötavad teadusnõunikud 
kaheksas ministeeriumis, neile korraldati aasta 
jooksul neli üritust.

RITA tegevuse 4 raames valmis viis uuringut TAI 
poliitika teemal ning kaks uuringut valmib 2018. 
aasta alguses. Valiti välja kolme uue uuringu 
teemad ja täitjad. Analüüsiosakond koostas kolm 
ülevaadet: ülikoolide pingerida dest, konkurent-
sist riiklikele uurimistoetustele Eestis aastatel 
2008–2017 ja personaalsetest uurimistoetustest.

RITA tegevuse 5 raames rahastatakse ETISe 
arendustöid. 

RITA tegevuse 6 raames valmis kuus nutika 
spetsialiseerumise sisuanalüüsi ja kokkuvõtet: 
taotlejate tagasiside, erialastipendiumite ülevaa-
de, patenditaotlused kasvuvaldkondades, kasvu-
valdkondade seire kuues Euroopa riigis, teadus- ja 
arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondadega 2017. aasta kokkuvõte, 
ülevaade rakendusuuringute toetamisest nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

RITA tegevuse 6 raames korraldati kaheksa 
koostööüritust. Aasta jooksul aidati kaasa nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondade kohta käi-
vate meediakajastuste loomisele (sh raadiorubriik 
„Nutikas“, ajaleheartiklid, Postimehe lisaleht 
„Teadus ettevõttesse“ jt). Aasta jooksul hinnati 32 
programmi NUTIKAS taotlust ja selleks telliti 138 
retsensiooni. Kokku eraldati toetust 15 projektile 
ligi 4,7 miljoni euro väärtuses. Võrreldes eelmise 
aastaga kasvas rahastatud taotluste arv ja maht.

Programmist  
NUTIKAS on saanud 

rahastuse teiste hulgas 
ka nutikat vähiravi  

uuriv firma  
ToxInvent.
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EESTI TEADUSAGENTUUR TOETAB EESTI TEADUS- 
JA ARENDUSTEGEVUSE KONKURENTSIVÕIMET 
ÜLEILMSES TEADUSRUUMIS NING 
TEADUSE NÄHTAVUSE SUURENEMIST EESTI 
RAHVUSVAHELISES KUVANDIS

Eesti teadlaste üleeuroopalises teaduskoostöös 
osalemist toetab ETAg nii rahaliselt kui ka infor-
matsiooni jagamise ja nõustamisega.

Rahvusvahelise teaduskoostöö strateegiliseks 
suunamiseks ja 2018. aasta rahvusvahelistes 
partnerlustes osalemise kava koostamiseks 
koguti informatsiooni ministeeriumidelt. Toimus 
kaks koordineerivat ümarlauanõupidamist minis-
teeriumide esindajatega ja kolm konkreetsete 
algatustega seotud konsultatsiooni. Osaleti ja 
esindati Eestit mitmes Euroopa Liidu teadustaristu 

(Science Europe, European Spallation Source, 
ERIC, EATRIS ERIC, BBMRI ERIC, ELIXIR, EuroHPC) 
töörühmas ja  -kogus.

ETAg on Euroopa teadust rahastavate ja tea-
dustööd tegevate suurte organisatsioonide liidu 
Science Europe liige. Teadusagentuur osaleb oma 
esindaja kaudu organisatsiooni juhtimises ning 
selle moodustatud temaatiliste töörühmade tege-
vuses. 2017. aastal valiti Andres Koppel Science 
Europe’i nõukogu liikmeks.

Eesti eesistumise raames valmistati ette arutelu-
punktide taustamaterjale ja seisukohti HTMile 
Eesti seisukohtade kujundamiseks.

ETAg korraldas Eesti eesistumisega seoses viis 
üritust või konverentsi: Euroopa Liidu noorte 
teadlaste konkursi EUCYS 2017, Euroopa 
tippteaduse konverentsi „Tippteaduse mõju ja 
väärtus ühiskonnas“, Eesti teadust tutvustava 
digivaldkonna konverentsi „Embedding digital 
into societal challenges“, Brüsselis BONUSe süm-
poosioni “Läänemere elusvarude teaduspõhine 
säästlik majandamine” ning Eroopa teadus- ja 
arendustegevuse hindamisvõrgustiku kohtumi-
se. „Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas“ kon-
verentsil leiti, et teaduse ühiskondliku positsiooni 
tugevdamiseks tuleb enam panustada inimestes-
se, kes muutusi ellu viivad, ning tagada teadusele 
stabiilsem ja suurem rahastus nii liikmesriikide kui 
Euroopa Liidu poolt. Osalistele anti üle Tallinna 
üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis toob 
esile nende rolli ja vastutuse, et suurendada 
investeeringuid teadusesse, selle mõju ja usaldust. 

Konverentsi kajastas ajakiri Nature, kes korraldas 
konverentsi eel vestlusringi „Nature Cafe“, mille 
peateema oli teaduskommunikatsiooni tähtsus 
teaduse mõju avaldumisel. Vestlusringist võttis 
osa 90 inimest.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

Konverentsi juhatanud 
Brian Coxi sõnul on 
vastu võetud Tallinn 
Call for Action tugev 

sõnum Euroopa teaduse 
rahastamise ning 

koostöö tugevdamiseks.
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Horisont 2020

ETAg täidab Euroopa Liidu raamprogrammi 
Horisont 2020 Eesti kontaktpunktide võrgustiku 
ülesannet. Horisont 2020 konsultandid jagavad 
raamprogrammis osalemisest huvitatud organisat-
sioonidele ja isikutele infot konkursside toimumise 
ning neis osalemise tingimuste kohta, korraldavad 
infopäevi ja konverentse, koolitavad ja nõustavad 
taotlejaid.

2017. aastal toimus kokku 45 infopäeva, koolitust 
ja seminari, individuaalseid konsultatsioone kor-
raldati 125 korral ning vastati 1840 päringule. 
Konsultatsioonide maht jäi 2016. aasta tasemele, 
kuid märgatavalt kasvas ettevõtjatele mõeldud 
konsultatsioonide hulk ja osakaal – 36 protsenti 
konsultatsioonidest oli pühendatud ettevõtjatele.

Konsultandid täidavad ka Horisont 2020 prog-
rammikomitee delegaadi ülesandeid, kaasates 
oma tegevusse eksperte ministeeriumidest ning 
partnerorganisatsioonidest. 2017. aastal osaleti 
48 programmikomitee koosolekul, kus peatee-
madeks olid aastate 2018–2020 tööprogrammide 
teemade arutamine ja lõppteksti fikseerimine ning 

Euroopa Komisjoni ja täideviivate agentuuride 
aruandlus projektitaotluste hindamise ja edukuse 
kohta.

ETAg toetab Euroopa Liidu raamprogrammide 
taotlusvoorudes hindamiskünnise ületanud pro-
jektide taotluste koostamist ning 7. raamprogram-
mi projektide käibemaksu kompenseerimist. 2017. 
aastal menetleti 46 Horisont 2020 ettevalmistus-
toetuse taotlust, neist 17 oli koordinaatoritelt, 
20 üksiktaotlejatelt ja 9 konsortsiumi liikmetelt. 
Ettevalmistustoetust maksti välja 29 organi-
satsioonile (neist 11 olid väiksed ja keskmised 
ettevõtted (VKE)) 128 000 euro väärtuses (sellest 
35 000 eurot VKEdele). Võrreldes 2016. aastaga 
on ettevõtetele eraldatud toetuse kogumaht kaha-
nenud 26 protsenti. Eraldatud toetuse maht on 
vähenenud peamiselt projektipartnerite toetuse 
lõpetamise tõttu. 7. raamprogrammi projektide 
käibemaksu kompenseerimistoetust maksti välja 
42 taotlusele kokku 33 893 eurot. Balti boonuse 
toetust eraldati kahel korral.

Edukaid 
organisatsioone 

137 

Taotlusi 
2623

Saadud eelarve 
98,2 mln €

Edukaid projekte 
342 

(nendest 104 VKEd)

Taotletud 
eelarve 

989 mln €

Koordinaatoreid 
86 

(51 organisatsiooni)

Horisont 2020 ja Eesti arvudes (eCORDA andmed 2017. aasta detsembri seisuga) 
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Horisont 2020 projektides osalemise toetamise statistika aastatel 2014–2017

Toetus  2014 2015 2016 2017

Ettevalmistustoetus

Toetuse maht (eurodes) 141 511 209 156 249 200 125 600

Toetatud projekte 66 84 138 45

sh ettevõtjaid 10 13 24 11

Käibemaksutoetus
Toetuste maht (eurodes) 125 100 93 001 106 434 32 351

Toetatud projekte 111 92 88 34

Eesti teadlased on programmi Horisont 2020 
raames olnud edukad. ETAg on kaasa aidanud 
nõustamise ja teavitustegevusega. Aasta jooksul 
esitasid Eesti organisatsioonid Horisont 2020 eri 
konkurssidele 593 taotlust, millest 97 olid edukad 

(nendest 32 VKEde esitatud). Edukate projektide 
Euroopa Komisjoni poolne eelarve oli 25,2 miljonit 
eurot, millest 10,3 miljonit eurot oli mõeldud 
VKEdele. Võrreldes 2016. aastaga on eraldatud 
toetuste summa kasvanud üle kahe korra.

Eesti projektipartneritega sõlmitud lepingute maht riigi SKT suhtes võrrelduna EL28 keskmisega  
(EL28 = 100%).

Eesti edukus raamprogrammis Horisont 2020

Eesti edukus raamprogammis võrrelduna Euroopa keskmisega
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Raamprogrammist Horisont 2020 Eestisse laekunud rahastuse jagunemine 
teemavaldkondade vahel 2017. aasta lõpu seisuga 

Allikas: http://www.etag.ee/tegevused/
uuringud-ja-statistika/statistika/

raamprogrammide-statistika/
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ETAg osales Läänemere ühise teadus- ja aren-
dusprogrammi CSA BONUS2 ettevalmistamises. 
Jätkuprogrammi algus on plaanitud samale ajale 
9. raamprogrammi algusega.

ERA-NET

ETAg osales 18 ERA-NET konsortsiumis, neist 
kuues lõppesid ühiskonkursid ja selgusid edukad 
projektid (vt tabelit). Lisaks avanes, kuid ei jõudnud 
aasta sees tulemuseni, veel seitse konkurssi. Aasta 
jooksul esitati konkurssidele 121 Eesti osalusega 
projektitaotlust. ERA-NET konsortsiumite liikmena 
osales ETAg konkursiteemade valikul ja  -tingimus-
te täpsustamisel, abistas konkursi sekretariaati 
retsensentide leidmisel, konsulteeris taotlejaid, 
kontrollis taotluste vastavust konkursi tingimustele 
ja osales konsortsiumi koosolekutel, kus otsus-
tati projektide rahastamine vastavalt hindamise 
tulemusena kujunenud pingereale. GENDER-NET 
Plus konsortsiumis lõi ETAg kaasa ka konkursi 
sekretariaadi töös, s.o taotluste vastuvõtmise ja 
hindamise korraldamises.

Konkurss Eesti 
osalusega 
projekte 

eelvoorus

Eesti 
osalusega 
projekte 

lõpp-
voorus

Edukaid

ERA 
CoBioTech 
Cofund

5 3 2

EuroNano 
Med III 
Cofund

13 1   1*

TRANSCAN 2 19 8 2

ERA-CVD 1 1 1

NORFACE 
DIAL

7 3 1

ERA.Net RUS 
Plus 2017

36 16 4

Kokku 81 32 11
* Eesti firma omaosalusega projekt, mille Eesti pool rahastust ei taotlenud.

Euroopa teadus- ja tehnoloogiaalane koostöövõrgustik COST

Korraldati Eesti osalemist Euroopa teadus- ja 
tehnoloogiaalases koostöövõrgustikus COST. 
Eestist osales 345 inimest 159 COSTi projektis. 
85% osalejatest töötas ülikoolides ning muudes 
haridusasutustes, 9% teadusorganisatsioonides, 
8% riigiasutustes ning 1% ettevõtluses. Kõige 
rohkem osalejaid oli Tartu Ülikoolist, Tallinna 
Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti 
Maaülikoolist ning KBFIst. 2017. aastal ühineti 
52 uue projektiga ning juhtkomiteedesse nimetati 
85 uut liiget.

COSTi 
juhtivametnike 

koosolek Tartus ning 
COSTi aastaseminar 

Soomaal.
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Koostöös Euroopa Komisjoniga ja EURAXESSi 
võrgustiku eestvedamisel korraldati infoüritus, 
kus tutvustati Baltimaade teadusasutuste perso-
nalitöötajatele Inimvara arendamise strateegiat 
teadlastele, Euroopa teadlaste hartat ja koodeksit 
ning räägiti sellest tulenevatest teadlaste õigustest 
ja kohustustest.

Hallati Eesti EURAXESSi portaali ja Facebooki lehte, 
toimetati võrgustiku igakuist e-uudiskirja. 2017. 
aastal uuendati EURAXESSi portaali, uus portaal 
läks käiku 1. märtsil.

Kohanemisprogrammi raames pakuti kaht 
ingliskeelset koolitust (Tallinnas 11 osalejat ja 
Tartus 12 osalejat). Valmis viis õppevideot inglise 
ja vene keeles järgnevatel teemadel: teaduse 
rahastamine, viis praktilist mõtet kõrghariduses, 
teadus- ja arendusasutuste struktuur, õpetamine 
on protsess, akadeemilised ametikohad. Uuendati 
koolitusmaterjale.

Inimvara 
arendamise 

seminaril keskenduti 
teadlaste õigustele 

ja kohustustele.

Tugi välisteadlastele

ETAg osaleb üleeuroopalise mobiilsuskeskuste 
võrgustiku EURAXESS töös, et pakkuda mobiilse-
tele teadlastele ja nende pereliikmetele praktilist 
nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust 
puudutavates küsimustes. 2017. aastal vastasid 
EURAXESSi võrgustiku liikmed 1944 mobiilsusega 
seotud päringule. Kõige rohkem tehti päringuid 
rahastamisvõimaluste kohta (72%), järgnevad 
majutuse (6%), vabade töökohtade (4%) ja elamis-
lubade (3%) küsimused. Kõige rohkem päringuid 
tehti Poolast, Indiast ja Pakistanist.

EURAXESSi võrgustik korraldas Eestis töötavatele 
välisteadlastele ja nende pereliikmetele kaks 
üritust, kus tutvustati Eesti elukeskkonda, kultuuri 
ja teadust, et kohalikku arengusse panustades 
võiksid nad tunda end kogukonna osana, samuti 
omavaheliste sidemete loomiseks. EURAXESSi 
võrgustik korraldas koostöös Politsei- ja 
Piirivalveametiga koolituse teadusasutuste 
administratiivtöötajatele, kus räägiti välismaa-
laste  vastuvõtmise tingimustest. Toimus kolm 
võrgustiku koosolekut, kus jagati infot ja arutati 
EURAXESSi kvaliteedihindamise metoodikat.

EURAXESSi  
võrgustiku 

kevadtraditsiooniks on 
saanud talgud. Fotol 
on välisteadlastest 

talgulised  
Suurpeal. 
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Brüsseli büroo

Brüsseli büroo peamised tegevused olid 
seotud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu ees-
istumise tegevuste toetamisega. Korraldati 
Eesti eesistumise prioriteetide tutvustami-
ne IGLO liikmetele. Eesti välisprogrammi 
raames korraldati digivaldkonna konverents 
„Embedding digital into societal challen-
ges“. Toimus kaitsevaldkonna TA temaatiline 

üritus koostöös Kaitseministeeriumi 
ja Eesti Kaitsetööstuse Liiduga. 

Regulaarselt vahetati infot 
partnerite ja sihtrühma-

dega Eestis ning edastati 
uudiseid ETAgi uudiskirja. 
Lisaks võõrustati aasta 
jooksul kolme lühiajalist 
stažööri.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumise raames aset leidnud 
digivaldkonna konverentsil tõdes 
ELi teadusvolinik Carlos Moedas, 
et Euroopa seisab silmitsi suurte 
probleemidega nii tervishoius, 

transpordis, energeetikas kui ka 
muudes valdkondades ning et 

üldine lahendus paljudele  
probleemidele on  

digipööre.

Mobilitas Pluss

Programmi Mobilitas Pluss tegevused toetavad 
Eesti teaduse rahvusvahelistumist, mobiilsust ja 
järelkasvu loomist. Esimesel poolaastal korraldati 
edukalt järeldoktori, tagasipöörduva teadlase ja 
tippteadlase toetuse taotlusvoorud. Tähtajaks 
laekus 106 järeldoktori, 19 tagasipöörduva tead-
lase ja 27 tippteadlase taotlust, millest toetuse 
said vastavalt 20, 12 ja 6 kõrgeima hinde saanud 
taotluse esitajat. Kokku eraldati toetusi enam 
kui 7,5 miljoni euro väärtuses. Kõik Mobilitas 
Pluss programmi tippteadlase toetuse saajad 
on välja valitud ja rohkem tippteadlase toetuse 
taotlusvoore ei tule. Aasta lõpu seisuga oli käimas 
29 järeldoktori, 22 tagasipöörduva teadlase ja 7 
tippteadlase projekti. Tegevused on toimunud 

plaanipäraselt, kuid osa toetuse saajaid on oma 
projektide algusaegu palunud veidi edasi lükata. 
Sellega seoses on ka eelarve kasutamine olnud 
plaanitust tagasihoidlikum.

Programmi Mobilitas Pluss raames toetati 
aasta jooksul viit projekti, mille abil ERC granti 
taotlenud teadlased saaksid uut ERC taotlust 
ette valmistada. Alustati nelja ERA-NET projekti 
rahastamist ning jätkati nelja ERA õppetooli 
ja kahe EIT projekti toetamist. Korraldati kaks 
ERC grandi kirjutamise koolitust (24 osalejat), 
saadeti kolm teadlast ERC intervjuu koolitusele 
ning võimaldati 11 teadlasel minna õppevisiidile 
mõne ERC grandi hoidja juurde.

Mobilitas Pluss 2016 2017
Tehtud rahastusotsuste maht (eurodes) 9 086 490 7 995 026

Mobilitas Plussi menetletud taotluste arv 191 159

Mobilitas Plussi rahastatud taotluste arv 54 44

Tellitud retsensioonide arv 393 343

Käimasolevate Mobilitas Plussi projektide arv 10 70

Kokku programmiperioodil toetatud projekte 10 72
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Kahepoolne teaduskoostöö

2017. aastal jätkus Prantsuse-Eesti teadus- ja 
tehnoloogiaalane koostööprogramm Parrot, mille 
raames toimusid teadlasvahetuse visiidid Eesti–
Prantsuse suunal (13) ja Prantsusmaa–Eesti suunal 
(19). Taiwani-Eesti koostööprogrammist otsustati 
rahastada viie Eesti teadlase visiiti Taiwanisse 
(2017. aastal kaks ja 2018. aastal kolm teadlast). 
Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu järeldoktori 
stipendiumi kasutas üks Eesti teadlane.

Norra-Eesti teaduskoostöö programm

21.–22. septembril 2017 korraldati Norra-Eesti 
teaduskoostöö programmi lõpukonverents 
Laulasmaal (51 osalejat Eestist, Norrast, Lätist 
ja Tšehhist). Seoses programmiperioodi lõp-
pemisega anti välja Norra-Eesti teaduskoostöö 
programmi tutvustav brošüür. Koostöös HTMiga 
valmistati ette Norra-Eesti programmi järgmist 
rahastusperioodi.

ETAg korraldab Eesti teaduse rahvusvahelise 
tutvustamise tegevusi „Research in Estonia“ (RiE) 
brändi all.

14.–16. juunil 2017 toimus viies välisajakirjanike 
teadusvisiit (osales kümme ajakirjanikku kahek-
sast riigist), kus tutvuti Eesti teadusasutuste 
teadlaste tegemistega. Visiidi tulemusena on 
ilmunud 12 artiklit välismeedias. Eesti eesistumise 
tippteaduse konverentsi raames viidi ajakirjade 
The Economist ja Nature ajakirjanikud tutvuma 
Tartu Ülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga ja Tartu 
Observatooriumiga. Valmisid uued tervisetehno-
loogia ja küberturvalisuse videod.

Välisüliõpilastele korraldati Eesti teadusasutuste 
külastusi (58 osalejat). Osaleti ConHit messil 
Saksamaal, kus tutvustati koos TTÜga Eesti ter-
visetehnoloogia (e-tervis) edulugu. RiE portaalis 
ja sotsiaalmeedias ning partnerite trükistes (Life 
in Estonia, Time Flies) ilmus 68 Eesti teaduse 
edulugu/uudist.

Eesti teaduse rahvusvaheline tutvustamine – Research in Estonia

Eestit külastanud 
välisajakirjanikud 

intervjueerisid 
uurimislaeva Salme 

meeskonda.

Norra-Eesti teadus-
koostöö programm

Taotluste 
arv

Rahastatud 
projekte

Bio- ja keskkonnateadused 50 3

Loodusteadused ja 
tehnika

48 2

Ühiskonnateadused ja 
kultuur

46 6

Terviseuuringud 26 2
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Norra-Eesti teaduskoostöö programmist rahastatud projektid

Vastutav 
täitja

Asutus Norra partner-
asutus(ed)

Projekt Rahastamine 
programmist 
(eurodes)

Risto Kalervo 
Näätänen

Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja 
haridusteaduskond

University of 
Bergen

Keele- ja kuulmisinfo töötluse uurimine 
auditoorses ajukoores

121 868

Timo Maran Tartu Ülikool, 
Filosoofiateaduskond

University of 
Stavanger

Loomad muutuvates keskkondades: 
kultuuriline vahendatus ja semiootiline 
analüüs

192 552

Vitaly 
Skachek

Tartu Ülikool, Matemaatika-
informaatikateaduskond

University of 
Bergen

Uudsed analüüsi- ja disaini-
tööriistad madala tihedusega 
paarsuskontrollikoodidele

284 468

Karin Sein Tartu Ülikool, 
Õigusteaduskond

University of Oslo Tarbijakrediidi aktuaalsed probleemid 
Eestis ja Norras

141 860

Priit 
Väljamäe

Tartu Ülikool, Loodus- ja 
tehnoloogiateaduskond, 
Tartu Ülikooli Molekulaar- 
ja Rakubioloogia Instituut

Norwegian 
University of Life 
Sciences

Ensüümide protsessiivsuse roll tõrksate 
polüsahhariidide lagundamises

185 592

Aleksander 
Kartušinski

Tallinna Tehnikaülikool, 
Matemaatika-
loodusteaduskond

University of 
Bergen

Kahefaasiliste kanal-vooluste modellee-
rimine DNS ja 3D Reynoldsi nihkepingete 
meetoditega, arvestades osakestevahelisi 
põrkeid ja võimalikud rakendused

193 478

Tambet 
Teesalu

Tartu Ülikool, 
Arstiteaduskond

University of 
Bergen

Glioomi tüvirakkudega seonduvad 
vähkipenetreerivad peptiidid

285 000

Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikool, 
Sotsiaalteaduskond

University of Oslo Kuidas seletada poliitika muutusi: finants- 
ja fiskaalbürokraatia Läänemere regioonis

251 750

Hedmark University 
College

Raivo Vetik Tallinna Ülikool, 
Riigiteaduste Instituut

University of 
Bergen

Kaasava integratsioonikonteksti poliitilised 
ja sotsiaal-psühholoogilised determinan-
did ning nende vastastikused seosed

237 500

Heiki-Jaan 
Kaalep

Tartu Ülikool, Matemaatika-
informaatikateaduskond

University of 
Tromsø

Saami-Eesti keeletehnoloogiaalane 
koostöö: sarnased keeled, ühesugune 
tehnoloogia

217 930

Leho 
Tedersoo

Tartu Ülikool, Loodus- ja 
tehnoloogiateaduskond

University of Oslo Arktika seenestiku määramine elurikkuse 
informaatika vahenditega

300 000

Tõnis 
Timmusk

Tallinna Tehnikaülikool, 
Matemaatika-
loodusteaduskond

University of 
Bergen

Sünaptilise plastilisuse võtmegee-
nide BDNF ja Arc aktiivsusest sõltuv 
regulatsioon

300 000

Rein 
Drenkhan

Eesti Maaülikool, 
Metsandus- ja 
Maaehitusinstituut

Norwegian Institute 
of Bioeconomy 
Research (NIBIO)

Invasiivsete metsapatogeenide 
DNA-l põhinev varajane diagnostika 
ning patogeenide võimalik levikutee 
Põhja-Euroopasse

246 335
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EESTI TEADUSAGENTUUR ON HINNATUD 
PARTNER EESTI TAI POLIITIKA KUJUNDAMISEL

Neljas teaduspoliitika konverents  
„Teadus kui Eesti arengumootor IV. Targalt riiki juhtides“

Koostöös Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste 
Akadeemia, Riigikogu kultuurikomisjoni ning 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga toimus 
Riigikogus järjekorras neljas poliitikuid, 
teadlasi ja ettevõtjaid ühendav Eesti tea-
dussüsteemi arengu konverents „Teadus 
kui Eesti arengumootor IV. Targalt riiki 
juhtides“. Konverentsil osales 123 inimest 
ning selle veebiülekandel, mida edastasid 
Postimees ja Riigikogu, oli ligikaudu sama 
palju jälgijaid. Konverentsi meediakajastus 
oli märkimisväärne. Konverentsi järelmõjuna 
toimus jätkuseminar teadusasutuste juhtidele, 
ministeeriumide teadusnõunikele ja teistele 
teemaga kokku puutuvate asutuste töötajatele, 
kus Maive Rute tutvustas Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) kogemust, 
kuidas teaduslikud tõendid Euroopa Komisjoni 
poliitikadokumentidesse tee leiavad. Seejärel 
arutati, mida on Eestil süsteemi edasi arenda-
miseks õppida või üle võtta Euroopa Komisjoni 
vastavatelt mehhanismidelt ning millised on 
praeguse süsteemi puudused ja võimalused 
nendest ülesaamiseks.

Teaduspoliitika 
konverentsi 

avas haridus- ja 
teadusminister 

Mailis Reps.

Neljas teaduspoliitika konverents tõi ühe laua taha poliitikud, rektorid, prorektorid ja valdkonna suunajad 
nii Eestist kui Euroopast. Paneeldiskussioonis osalesid Maris Lauri, Maive Rute, Jevgeni Ossinovski, 
Volli Kalm, Indrek Reimand ja Ülle Jaakma. Diskussiooni juhtis Tiit Land.
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2017. aastal koostati Euroopa 
teaduseetika põhimõtete ja nende 
rakendussuuniste ülevaade, mis 
avaldati eesti ja inglise keeles ETAgi 
kodulehel. Teaduseetika töörüh-
mas ette valmistatud ülikoolide 
hea teadustava raamdokumendi 
lõppversiooni koostamine anti üle 
Tartu Ülikooli eetikakeskusele ja 
hea teadustava raamdokument 
valmis oktoobris.

Hea teadustava raamdokument

Hea teadustava raamdokumendi 
allkirjastanud asutused

• BioCC OÜ

• Cybernetica AS

• Eesti Biokeskus

• Eesti Keele Instituut

• Eesti Kirjandusmuuseum

• Eesti Kunstiakadeemia

• Eesti Maaülikool

• Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

• Eesti Rahva Muuseum

• Eesti Taimekasvatuse Instituut

• Eesti Teadusagentuur

• Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja 
Tuglase Kirjanduskeskus

• Estonian Business School

• Haridus- ja Teadusministeerium

• Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

• Tallinna Tehnikaülikool

• Tallinna Ülikool

• Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ

• Tartu Observatoorium

• Tartu Ülikool

• Tervise Arengu Instituut

• Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

• Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus AS

Analüüsi rakkerühm

Analüüsi rakkerühma kuuluvad ETAgi analüü-
siosakond, Haridus- ja Teadusministeeriumi, 
Statistikaameti, Teaduste Akadeemia ning 
Rektorite Nõukogu teaduspoliitika kujundamiseks 
vajalike andmete, analüüside ja uuringutega 
seotud töötajad. Rakkerühma töö tulemusena 
valmis regulaarselt avaldatava teadus- ja aren-
dustegevuse statistika ülevaade koos avalda-
mise regulaarsuse, metoodika ning vajadusel 
kommentaaridega, mis on kättesaadav ETAgi 

kodulehel. Rakkerühmas arutati teadustöötajate 
täistööajaarvestuse ja keskmise palga arvutamise 
metoodikaid ning teadus- ja arendustegevuse 
valdkonna terminoloogia ühtlustamise vaja-
dust, soopõhist statistikakogumist ning Miljon+ 
vikiartiklite kirjutamist. Korraldati rahvusvaheline 
Põhja- ja Baltimaade teadus- ja arendustegevuse 
statistika seminar, millest võttis osa 44 inimest 
kuuest riigist.
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ETIS arvudes (31. detsembri 2017 seisuga)

Isikuid  
51 476

Asutusi 
265

Projekte 
15 474

Publikatsioone 
206 792

Patenditaotlusi 
1485

Juhendamisi 
36 900

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab infor-
matsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, 
teadusprojektide ning mitmesuguste teaduste-
gevuste tulemuste kohta. ETISe veebikeskkond 
pakub võimalusi taotluste esitamiseks, nende hin-
damiseks ja projektide aruandluse korraldamiseks.

Mahukas töö oli 2017. aastal uute rahastus-
instrumentidega seotud vormide arendustöö ja 
testimine. Sel aastal võeti ETISes kasutusele 15 
uut taotlus- ja menetlusvormi. ETISe kaudu toimus 
41 taotlus- ja aruandevooru, esitati 1153 taotlust 
ning sõlmiti 1464 lepingut. Teadusasutuste, 
teadlaste ja ETAgi töötajate vajaduste ja soovide 
alusel tehti ETISe kaudu kokku 122 andmete 
väljavõtet ning väiksemat andmeanalüüsi. Aasta 
jooksul kontrolliti ja kinnitati Eesti suuremate 
teadusasutustega hetkel sidumata teadlaste 
2460 teaduspublikatsiooni ja juhendamist ning 
nõustati asutuste publikatsioonide kinnitajaid 
ETISe publikatsioonide klassifikatsiooni osas.

Üks olulisemaid ETISe arendusi oli uue Frascati 
valdkondade klassifikaatori juurutamine ning 
arendamine, mis teeb võimalikus otsida kombi-
neeritult vana ja uue klassifikaatori järgi. Loodi 
seosed ETISe valdkondade klassifikaatori ja uue 
Frascati klassifikaatori vahel. Lisaks juurutati pro-
jektide klassifitseerimiseks vajalik programmide 
klassifikaator ning uus väliskoostöö moodul.

Peale ETISe haldamise ja kasutajatoe pakkumise 
tehti palju tööd baasfinantseerimise alusand-
mestiku koostamisel ja täpsustati avatud teaduse 
poliitika kujundamise põhimõtted. Valmistati ette 
baasfinantseerimise alusandmestik 2017. aasta 
kohta, see valideeriti kõigi evalveeritud asutustega 
ning esitati detsembris HTMile. 
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TEADUS JA TEADMISED ON ÜHISKONNAS 
NÄHTAVAD JA KÕRGELT HINNATUD

TeaMe+

Teaduse väärtustamist ühiskonnas toetavad 
silmapaistvalt programmi TeaMe+ tegevused, 
mida rahastavad tõukefondid.

2017. aastal toimus Tallinna lauluväljakul kolmas 
õpilaste teadusfestival, kus sai tutvuda õpilaste 
teadustööde riikliku konkursi parimate töödega. 
Õpilaste töid hinnati ja parimaid autasustati. 
Festivaliprogramm pakkus vaheldusrikast kooli-
välist õpet ning tutvustas külastajatele eri tea-
dusvaldkondade kokkupuutekohti. Külastajaid oli 
ligikaudu 2500, mis on märkimisväärselt rohkem 
kui aasta varem.

Neljanda teaduse populariseerijate suvekooli 
läbiv teema oli harrastusteadus Eestis ja mujal 
Euroopas – mida see endast kujutab ja kuidas tea-
duse populariseerijad saaksid harrastusteaduse 
meetodeid ka laiemalt enda tegevustes ära kasu-
tada. Suvekoolis osales 84 teaduse tutvustajat.

Teadus- ja tehnoloogiapakti ja selle vajadust 
tutvustati 29 kohtumisel, korraldati inseneeria 
teemapäev, kus osales 67 inimest. Osaleti väl-
japanekuga linnade ja valdade päevadel. Valmis 
24 artiklit, mis populariseerivad teadust, tehno-
loogiat, inseneeriat ning tutvustavad teadus- ja 
tehnoloogiapakti partnerite tegevusi. Õpetajate 
Lehe vahel ilmus teadus- ja tehnoloogiapakti 
erileht.

Teadushuvihariduse toetamiseks korraldati 
näidisõppekavade tellimise ideekonkurss, mille 
tulemusena valmis üheksa näidisõppekava. 
Teadushuviringide juhendajatele toimus neli 
koolitust, millel osales 104 inimest. Korraldati 
konverents „Anname teadushuvile võimaluse II“, 
mis oli n-ö järg 2013. aasta konverentsile, kus oli 
144 osalejat. Valmis loodus- ja täppisteaduste 
ning tehnoloogia valdkonna (LTT) huvihariduse 
arenguprogrammi näidis. Õpilaste teadusfestivalil 
toimus kaks teadushuvihariduse koolitust õpeta-
jatele ning reaal- ja loodushariduse konverentsil 
tutvustati näidisõppekavasid.

Piret Talur 
jagas Tartu 

linna kogemusi 
teadushuvihariduse 

toetamisel.
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Rahastati „Rakett 69“ seitsmenda hooaja saa-
dete tegemist ja valmistati ette kaheksas hoo-
aeg. Seitsmenda hooaja keskmine vaadatavus 
esmaesitlusel oli 54 000 vaatajat, kordustel ligi 
33 000 ning järelvaatamisi veebis on üle 2000 iga 
saate kohta. Eelnevale lisandub järelvaatamine 
kordusTVs, mida praegu vaatajamonitooringus ei 
kajastata. Eetrisse läks uue üldhuvitava telesaate 
„Uudishimu tippkeskus“ esimene hooaeg, mille 
keskmine vaadatavus oli 55 000, ja valmistati ette 
uue hooaja hange.

Teaduse populariseerimise pikaajaliste strateegi-
liste eesmärkide seadmine lükkus 2018. aastasse. 
Põhjuseks oli soov ära oodata 2018. aastal prog-
rammi TeaMe+ raames tehtava teadust popula-
riseerivate tegevuste kordusuuringu tulemused. 
Aasta lõpul valmis lähteülesande mustand, mis 
kooskõlastati 2018. aasta algul HTMiga.

Programmi TeaMe+ partner Eesti Ajalehtede 
Liit korraldas kolm koolitust, millel osales 60 
ajakirjanikku ja teadusasutuste töötajat. Seitse 
teadusajakirjanikku käisid Kopenhaagenis õppe-
reisil ning kaks ajakirjanikku osalesid Euroopa 
teadusajakirjanike konverentsil Kopenhaagenis.

Programmi TeaMe+ partner Eesti Teaduste 
Akadeemia toetas Eesti Noorte Teaduste 
Akadeemia asutamist, korraldas Eestist väljaspool 
tegutsevate noorteadlaste ümarlaua, tudengite 
kolme minuti loengute konkursi ja seitse kohtu-
mist sarja „Teadlaste avatud dialoog ühiskonnaga“ 
raames.

Augustis avanes uus portaal miks.ee, mis pakub 
õpetajatele ja noorte karjäärinõustajatele 
materjale LTT valdkonna karjäärivõimaluste 
paremaks tutvustamiseks. Miks.ee veebis ning 
üheksas uudiskirjas ilmus 2017. aastal kokku 99 
artiklit. Miks.ee Facebooki leht on oma üle 13 200 
jälgijaga kõige populaarsem teadust kajastav 
sotsiaalmeedia kanal Eestis.

Koostöös Eesti Teadusajakirjanike Seltsi, EKA, TTÜ 
ja teiste partneritega sisustati Paide keskväljakul 
arvamusfestivali teadusala. Arutelud toimusid 
esimest korda kahel päeval, teemasid oli kaheksa. 
Näiteks „Kas energiasäästlik ehitus on majandus-
kasvu mootor või ummiku generaator?“, „Neljas 
tehnikarevolutsioon – kas Eesti on rongist maha 
jäänud?“, „Disainime endale beebi. Helge tulevik 
või libe tee?“. Kahe päeva jooksul käis teadusalalt 
läbi hinnanguliselt 800 kuulajat.

Arvamusfestivali 
teadusalal toimus 

kahe päeva 
jooksul kaheksa 

arutelu.
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Eesti Teadusagentuur korraldas 2017. aastal viis 
riiklikku konkurssi: üliõpilaste teadustööde riiklik 
konkurss (koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga), 
kuhu laekus 521 teadustööd; õpilaste teadustöö-
de riiklik konkurss, kuhu laekus 135 tööd; kasva-
tusteaduslike tööde riiklik konkurss (koostöös 
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsiga), kuhu 
laekus 34 tööd; noorte leiutajate riiklik konkurss, 
kuhu laekus 987 tööd. Võrreldes eelmise aastaga 
suurenes üliõpilaste ja leiutajate konkursil osale-
jate arv. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga 
tunnustati parimaid teaduse populariseerijaid, kes 
osalesid juba kaheteistkümnendat aastat järjest 
toimuval Eesti teaduse populariseerimise auhinna 
konkursil. Kokku anti välja 13 auhinda.

Teaduse populariseerimise toetamiseks korraldati 
teaduse populariseerimise projektikonkurss eel-
arvega 155 000 eurot. Kokku laekus 148 taotlust 
kogusummas 1 190 271 eurot, millest rahastuse 
sai 28 projekti.

ETAg toetab Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) 
tegevust. Anti välja 18 noore uurija stipendiumi 
(taotlejaid 35), õpilastele aidati leida sobivad 
juhendajad, korraldati ÕTÜ suveseminar teemal 
„Lõpmatus ja lõplikkus“ (110 osalejat).

Õpilaste  
Teadusliku Ühingu 

suveseminaril Viitnal 
arutleti seekord 

teemal “Lõpmatus ja 
lõplikkus”.

Teaduse populariseerimise riiklikud konkursid

Eesti teaduse populariseerimise auhinna võitjad 2017.
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2017. aasta oli eriline, sest Euroopa Liidu noorte 
teadlaste konkurss EUCYS 2017 toimus esimest 
korda Eestis. Ürituse ettevalmistustööd kestsid 
aasta. Konkursil osales 89 teadusprojektiga 146 
noort 38st riigist. Koos õpilasi saatvate täiskasva-
nute, riiklike koordinaatorite, külaliste, sponsorite, 
välisajakirjanike, žüriiliikmete, Euroopa Komisjoni 
meediatiimi, korraldajate ja vabatahtlikega oli 
üritusega seotud 330 inimest. Konkursi avatud 
päevi aitasid korraldada ka 53 teaduse popula-
riseerijat Eestist ning neil päevil külastas üritust 
üle tuhande huvilise. Noorte teadlaste konkurss 
õnnestus hästi, kiidusõnu jagasid nii osalejad kui 
ka Euroopa Komisjoni (kes põhiosas konkurssi 
rahastas) tippametnikud.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss EUCYS 2017
Euroopa Liidu  

noorte teadlaste 
konkurss tõi Tallinnasse 
kuueks päevaks 38 riigi 

noored teadlased.

Teaduse populariseerimise riiklikud konkursid arvudes aastatel 2009–2017

Konkurss Taotlus 2013 2014 2015 2016 2017
Kasvatusteaduslike tööde 
riiklik konkurss 

Taotluste arv 50 42 42 39 34

Edukad/rahastatud 7 7 8 8 8

Edukus (%) 14 17 19 21 24

Teaduse populariseerimi-
se projektikonkurss 

Taotluste arv 100 179 141 144 148

Edukad/rahastatud 32 38 30 39 28

Edukus (%) 32 21 21 27 19

Eesti õpilaste teadustöö-
de riiklik konkurss 

Taotluste arv 103 162 148 159 138

Edukad/rahastatud 13 10 12 12 12

Edukus (%) 13 6 8 8 9

Eesti teaduse popu-
lariseerimise auhinna 
konkurss 

Taotluste arv 44 33 42 50 59

Edukad/rahastatud 11 11 11 11 13

Edukus (%) 25 33 26 22 22

Üliõpilaste teadustööde 
riiklik konkurss 

Taotluste arv 473 511 566 493 521

Edukad/rahastatud 56 56 56 59 65

Edukus (%) 12 11 10 12 12

Noorte leiutajate 
konkurss 

Taotluste arv 626 694 755 902 987

Edukad/rahastatud 36 26 30 36 29

Edukus (%) 6 4 4 4 3

Noore uurija stipendium Taotluste arv 112 37 40 35

Edukad/rahastatud 31 15 16 18

Edukus (%) 28 41 40 51
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Teaduse populariseerimine arvudes aastal 2017 

miks.ee 
FB-lehe jälgijaid 

13 200

Konkurssidel ja 
üritustel  
osalejaid 
10 000Preemiasaajaid 

konkurssidel 
183

Preemiaid/
projektirahasid 
316 930 eurot 
(sh 33 000 EUCYS 

preemiad)

„Rakett69“ 
vaatajaid 

1 376 000

Projektikonkursi  
toel korraldatud 

üritusi  
656, osalejaid 

133 500

Eesti teaduse positsiooni tugevdamiseks ja 
nähtavuse suurendamiseks jätkus koostöö 
teaduskommunikatsiooni rakkerühmas, milles 
osalevad ülikoolid, teadusajakirjanikud, Haridus- 
ja Teadusministeerium ning Eesti Teaduste 
Akadeemia. Kolmel koosolekul kavandati ühiste-
gevusi (arvamusfestivali teadusala korraldamine, 
ingliskeelsete uudiste pideva voo tekitamine ja 
levitamine ning PÖFFi teadusprogrammi filmi-
de arutelud-tutvustused teadlaste osalusel). 
Rakkerühma liikmetele ja teadusprorektoritele 
korraldas Raul Rebane kaks koolitust teaduskom-
munikatsiooni olulisuse teemal. Briti ajalehe The 
Economist ajakirjaniku juhtimisel toimus kaks 
teaduskommunikatsioonikoolitust (Tallinnas ja 
Tartus), kus osales kokku ligi 200 inimest.

4. detsembril 2017 toimus Tartus teadlastele 
mõeldud teadusfoorum „teadusEST 2017“, 
kus arutleti teaduse ühiskondliku mõju üle. 
Mõttevahetusel osales 117 inimest (neist üks 
esineja Soomest); konverentsi videoülekannet 
jälgis hinnanguliselt 120 inimest.

Eesti Teadusagentuur toetas teist korda PÖFFi 
raames toimunud JustFilmi teadusprogrammi 
loomist ja teostamist. Võrreldes 2016. aastaga, 
mil teadusprogrammi esimest korda toetati, 
kujunes koostöö PÖFFi ja teadusajakirjanikega 
tulemuslikumaks. Teadusprogrammi kavas oli kuus 
filmi ning teadusfilmide vaatajate arv kasvas üle 
viie korra (2108 vaatajat).

Teaduse kommunikatsioon ühiskonnas

Pimedate Ööde filmifestival

Teadusfoorumi 
“teadusEST 2017” 

diskussiooni juhtis Tartu 
Ülikooli vanemteadur ja 
hindamisnõukogu liige 

Piret Ehin. 
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Töötajate koolitamine ja 
arendamine

Oluliste teemade arutamiseks ja info edastamiseks 
toimus 2017. aastal üksteist siseseminari, kus 
tutvustati kogumikku „Eesti teadus 2016“, uurimis-
toetuste uut kontseptsiooni, personalipoliitikat ja 
asutuse tööd reguleerivaid ning suunavaid eeskirju 
ja juhendeid,  arutelusid teadustaristute teemal nii 
Euroopas kui ka Eestis, vastutustundliku teaduse 
ja innovatsiooni tähendust eeskätt programmis 
Horisont 2020, Miljon+ vikiartiklite kirjutamise 
plaani, teadusprogrammide osakonna tegevusi, 
ETAgi koostööd ettevõtjatega ja ETAgi uuenda-
tud visuaalset identiteeti ning töötervishoidu. 
Toimunud arenguseminari peamine eesmärk oli 
anda ülevaade 2017. aasta sihtidest ja tegevustest 
ning ühiselt arutada, kuidas neid kõige paremini 
saavutada. Töötajate kompetentsi tõstmiseks ja 
koostööoskuste parandamiseks korraldati kuus 
asutusesisest koolitust.

Muudatused kordades ja 
regulatsioonides

Vaadati üle personalivaldkonna töökorralduse 
reeglid, mille tutvustamine ja lõplik kinnitami-
ne jääb 2018. aastasse. Riigihangete seaduse 
muutmise tulemusena kehtestati asutuse uus 
hankekord. Kliendirahulolu parandamiseks ja vaja-
duste paremaks mõistmiseks valmis pikaajaline 
kava, millest juhindutakse järgnevatel aastatel 
põhiprotsesside ja ürituste kohta tagasisidet 
küsides. 2017. aastal küsiti ja analüüsiti kahe suu-
rema ürituse (teadusfoorum „teadusEST 2017“ ja 
konverents „Anname teadushuvile võimaluse II“) 
tagasisidet. Küsiti tagasisidet teadusasutustelt ja 
evalveerijatelt, et järgmist korralist evalveerimist 
veelgi paremini korraldada. 2017. aastal andis 
ETAg oma arvutitöökohtade haldamise üle Riigi 

Infosüsteemide Keskusele (RIK). See oli tingitud 
riigi IT-teenuste konsolideerimise poliitikast ja 
HTMi otsusest RIKilt teenust osta.

Teadusagentuuri töötajad

31. detsembri 2017 seisuga oli ETAgis 72 töötajat, 
kellest 7 oli lapsehoolduspuhkusel ja 14 töötas 
osakoormusega.

Seoses ETAgi Tallinna kontori sulgemisega ning 
uurimistoetuste koordinaatorite ametikohtade 
ületoomisega Tartusse toimus neljandas kvartalis 
konkurss uurimistoetuste koordinaatorite ameti-
kohtadele. Uued koordinaatorid alustasid tööd 1. 
veebruaril 2018, st uurimistoetuste osakond asus 
täies koosseisus tööle Tartus. See protsess mõjutas 
osakonna tööd, kuid tänu osakonna paiknemisele 
Tartus on võimalik 2018. aastal senisest paremini 
ühtlustada tööprotsesse ja nende kvaliteeti.

EESTI TEADUSAGENTUUR ON USALDUSVÄÄRNE, 
KOMPETENTNE, TÕHUS, PARTNEREID 
KAASAV JA OMA TÖÖTAJAID VÄÄRTUSTAV 
ORGANISATSIOON

31. detsembri 2017 
seisuga oli ETAgis 72 
töötajat, kellest 14 
oli osakoormusega 

ning seitse oli 
lapsehoolduspuhkusel.
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Juhtkond

Andres Koppel  juhatuse esimees

Karin Jaanson  tegevjuht

Tugipersonal ja administratsioon

Anne Park pearaamatupidaja

Anneli Hellat raamatupidaja

Helina Loid-Kudu kvaliteedijuht

Jaanika Vaarmets  assistent-dokumendi-
haldur

Kairi Kaeval assistent

Kati Uusmaa jurist

Kerti Tamm raamatupidaja

Liina Raju kommunikatsioonijuht

Liisa Hummal personalijuht

Tiina Haabpiht vanemraamatupidaja

Tõnis Eelma IT-spetsialist

Viire Jagomägi assistent

Uurimistoetuste osakond  

Siret Rutiku osakonnajuhataja

Kadri Mäger  järeldoktori toetuste 
koordinaator

Kaja Karo  riiklike programmide 
koordinaator

Kati Pruul peaspetsialist

Kersti Sõgel  uurimistoetuste 
koordinaator

Madis Saluveer  uurimistoetuste 
koordinaator

Priit Tamm  teadustaristu valdkonna 
juht

Rainer Randmeri  uurimistoetuste 
koordinaator

Silja Moik  uurimistoetuste 
koordinaator

Analüüsiosakond  

Eva-Liisa Otsus osakonnajuhataja

Doris Pavlov analüütik

Kadri Raudvere analüütik

Karmen Kert analüütik

Maarja Sillaste analüütik

Teadusagentuuri töötajad 31. detsembri 2017 seisuga
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Eesti Teadusinfosüsteemi osakond

Marika Meltsas osakonnajuhataja

Kristi Kukk administraator

Priit Tuvike administraator

Välisteaduskoostöö osakond

Silver Lätt osakonnajuhataja

Aare Ignat projektijuht

Aavo Kaine vanemkonsultant

Anna Mossolova konsultant 

Argo Soon vanemkonsultant

Hanna Raig EURAXESSi konsultant

Kadri Sirg  Brüsseli kontaktbüroo 
juhataja

Katrin Kello vanemkonsultant

Kristi Auli koordinaator

Kristin Kraav vanemkonsultant

Margit Ilves vanemkonsultant

Margit Suuroja projektijuht

Maria Habicht vanemkonsultant

Mikk Antsov vanemkonsultant

Siiri Kolka EURAXESSi konsultant

Toomas Meressoo vanemkonsultant

Ülle Must projektijuht

Ülle Napa vanemkonsultant

Teaduse populariseerimise osakond

Terje Tuisk osakonnajuhataja

Indrek Kõre  TeaMe+ / Mobilitas Plussi 
konsultant

Katrin Saart koordinaator

Liis Livin turundusjuht

Liisi Röömel koordinaator

Margit Lehis vanemkoordinaator

Margit Meiesaar TeaMe+ juht

Reimo Rehkli turundusspetsialist

Signe Ambre vanemkoordinaator

Sirli Taniloo koordinaator

Teadusprogrammide osakond

Oskar Otsus osakonnajuhataja

Kaidi Meus RITA konsultant

Liina Eek RITA juht

Maikki Moosus RITA vanemkonsultant

Margus Harak  Mobilitas Plussi 
vanemkonsultant

Marje Sulakatko  Mobilitas Plussi 
konsultant

Piret Ehrenpreis  kommunikatsiooni-
spetsialist

Tiina Loit-Oidsalu  Mobilitas Plussi 
vanemkonsultant

Viktor Muuli  nutika spetsialiseerumise 
valdkonna juht
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Raamatupidamise aruandeaasta

Bilanss (eurodes)

31.12.2017 31.12.2016

Varad

Käibevarad

Raha 4 144 625 3 341 648

Nõuded ja ettemaksed 4 108 863 3 659 777

Kokku käibevarad 8 253 488 7 001 425

Põhivarad

Materiaalsed põhivarad 6 077 9 916

Immateriaalsed põhivarad 0 108

Kokku põhivarad 6 077 10 024

Kokku varad 8 259 565 7 011 449

Kohustised ja netovara

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Laenukohustised 2 925 3 324

Võlad ja ettemaksed 7 254 898 6 347 967

Kokku lühiajalised kohustused 7 257 823 6 351 291

Pikaajalised kohustised

Laenukohustised 0 2 925

Kokku pikaajalised kohustised 0 2 925

Kokku kohustised 7 257 823 6 354 216

Netovara

Sihtkapital nimiväärtuses 33 156 33 156

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 624 077 249 622

Aruandeaasta tulem 344 509 374 455

Kokku netovara 1 001 742 657 233

Kokku kohustised ja netovara 8 259 565 7 011 449
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Tulemiaruanne (eurodes)

2017 2016

Tulud

Annetused ja toetused 20 546 027 17 076 725

Tulu ettevõtlusest 3 217 2 006

Muud tulud 60 688 12 752

Kokku tulud 20 609 932 17 091 483

Kulud

Jagatud annetused ja toetused –14 927 717 –13 297 355

Mitmesugused tegevuskulud –2 518 084 –1 212 127

Tööjõukulud –2 483 530 –2 045 592

Põhivarade kulum ja väärtuse langus –3 947 –5 137

Muud kulud –332 030 –164 982

Kokku kulud –20 265 308 –16 725 193

Põhitegevuse tulem 344 624 366 290

Muud finantstulud ja -kulud –115 8 165

Aruandeaasta tulem 344 509 374 455
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