
 

Teaduskompetentsi Nõukogu märgukiri 2010. a teadusteemade sihtfinantseerimise taotlusvooru 
kohta 
 
Lugupeetud  teadus- ja arendusasutuste ning sihtfinantseeritavate teadusteemade juhid 
 
2009. a. on käigus 209 sihtfinantseeritavat teadusteemat, milledest lõpeb üks teema. Ülejäänud teemad 
on jätkuteemad. Uute teemade avamisel lähtub TKN jätkuvalt eelkõige neile esitatavatest kõrgetest 
kvaliteedinõuetest. Uusi sihtfinantseerimistaotlusi saab esitada ainult elektroonselt läbi Eesti 
teadusinfosüsteemi ETIS ajavahemikul 1. septembrist  kuni 20. oktoobril 2009 kl 17.00-ni. Oluliselt 
kergendab taotlejate tööd see, kui taotlustesse kaasatavate isikute CV-d nii eesti kui inglise keeles on 
ETISes veel korra üle vaadatud, täiendatud ning korrastatud, kõik olulised publikatsioonid ETISe 
andmebaasi sisestatud ning asutuste poolt kinnitatud. Samuti lihtsustab teie tööd see, kui ETISes on 
olemas teie osalusel läbiviidud muude teadus- ja arendusprojektide kirjed ning patendiinfo. 
 
Täistaotluse põhjenduse maksimaalne lubatud maht on 30 000 tähemärki koos tühikutega (välja arvatud 
kirjandusviited, mis tähemärkide arvestusse ei lähe). Põhjenduse koostamisel on oluline arvestada 
haridusministri 9.04.2002. a. määruses nr 31 „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade 
sihtfinantseerimise tingimused ja kord”  §4 (edaspidi SF määrus) toodud nõuetega: teadusteema 
põhjendusest peab selguma kavandatava uuringu üldteoreetiline taust ning selle koht üldteadmiste 
foonil; uuringu põhieesmärgid, hüpoteesid ja meetodid; uuringu teostajate teaduspotentsiaal; teemaga 
seotud infrastruktuuri olemasolu või vajadus; uuringute eeldatavad tulemused ja võimalikud 
jätkamissuunad; ning teema eeldatav tähtsus teadusele ning Eesti majandusele ja kultuurile. 
Retsensendid on eelmistes taotlusvoorudes nende nõuete mittejärgimist toonud esile kui taotluste üht 
olulisemat puudust. Lisaks on oluline silmas pidada ka uurimisteema terviklikkust ja fokuseeritust, 
ainuüksi kvalifitseeruvate põhitäitjate olemasolu ei taga reeglina taotlusele kõrget hinnet. Uute taotluste 
hindamisjuhend, mis on aluseks retsensentide tööle, on toodud ETISes taotluse avalehel täistekstina 
eraldiseisva dokumendina.  
 
2010. a. taotluste maksumuse arvestamisel tuleks lähtuda 2009. a. lisaeelarve järgselt kasutatud  
parameetritest sihtfinantseeritava teema maksumuse arvutamisel: palgakulud koos kõigi maksudega SF 
määruse § 5, 6 ja 7 alusel kvalifitseeruvatel teadustöötajatel 270 tuhat krooni aastas;  teadustöö 
arvestuslik kulu ühe kvalifitseeruva põhitäitja kohta eksperimentaalsetel või loodusteaduslikel 
(meditsiinilistel, tehnilistel, põllumajanduslikel) teemadel 76 100 krooni ja teoreetilistel teemadel 30 600 
krooni; kui põhitäitja töötab osalise koormusega, siis rahastatakse teda proportsionaalselt koormusega. 
(nt 0,5 koormuse korral 50% palga- ja teadustöö kuludest).  
 
Seega peab TKN oluliseks rõhutada et sisuline konkurents uute teemataotluste vahel saab olema väga 
tugev, mistõttu on paratamatu, et 2010. aastaks prognoositava teaduse rahastamise taseme puhul jääb 
osa taotlusi rahuldamata.  
 
TKN juhib veel tähelepanu järgmistele momentidele taotluste koostamisel: 

1. Taotletava teema vastutav täitja võib juhtida vaid ühte teadusteemat ega saa olla ühegi teise 
sihtfinantseeritava teema põhitäitjaks.  

2. Samuti palume pöörata tähelepanu SF määruses  teema juhile esitatud nõudele töötada teema 
täitmise ajal 1,0 täistööaja koormusega Eestis ning sellest vähemalt 0,5 täistööajaga 
koormusega teema sihtfinantseerimist taotlenud asutuses. (§5 lg 1 p 4).  

3. Juhul kui teemasse on planeeritud kaasata välisriikide kodanikke, kellel hetkel puudub töösuhe 
Eesti T&A asutustega, siis tuleb taotlusele lisada nende poolt allkirjastatud kinnituskiri („Letter of 
commitment”) vabas vormis, milles nad kinnitavad oma tulevast osalust sihtfinantseeritavas 



 

teemas. See kinnituskiri lisatakse ETISes taotluse lehel „lisainfo”. Samasse kohta võib lisada ka 
muid taotleja seisukohalt olulisi faile.  

4. Samuti peavad T&A asutused kindlustama välisriikidest tulevatele uutele põhitäitjatele 
juurdepääsu ETISele võimaldamaks seal täita oma CV.    

5. Teema juhi ja põhitäitjate kvalifikatsiooni hindamisel on jätkuvalt olulisel kohal Thompson 
Reuters Web of Science andmebaasis sisalduvad publikatsioonid. Humanitaarteaduste puhul 
kasutatakse lisaks European Reference Index for of the Humanities (ERIH) ajakirjade 
nimestikke. Nimetatud andmebaasides mittekajastuvate publikatsioonide taset hindab 
valdkonna eksperdikomisjon, SF määruse kohaselt on üks monograafia võrdsustatud tinglikult 
kolme artikli mahus publikatsiooniga. 

 
SF määrust on viimati muudetud haridus- ja teadusministri 10. juuli 2008. a. määrusega nr 38 
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13007185). 
 
Teiseks oluliseks momendiks 2010. a. sihtfinantseerimise vooru puhul on asjaolu, et esimest korda on 
selle vooru raames võimalik taotleda toetust väikesemahulise teaduse infrastruktuuri muretsemiseks või 
kaasajastamiseks tulenevalt Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a. määrusest nr 41 
«Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste 
teadusteemade sihtfinantseerimise raames» (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13173078). 
Väikesemahuline teaduse infrastruktuuri all peetakse silmas väikesemahulist teadusaparatuuri, 
instrumente, seadmeid, andmebaase ja erialaspetsiifilist tarkvara, mis aitavad tõsta sihtfinantseeritavate 
teadusteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust. Selle alameetme raames toetatavad 
tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga, aidates tõsta 
sihtfinantseeritavate teadusteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust.  
 
Ühe sihtfinantseeritava teadusteema taotlusega saab 2010. a. taotlusvooru esitada ühe 
väikesemahulise teadusaparatuuri taotluse, ühisteema taotlusega saab taotlusvooru esitada ühe 
väikesemahulise teadusaparatuuri taotluse. Teadusteemade puhul, mille sihtfinantseerimist on 
alustatud varem kui 2010. aastal, tuleb väikesemahulise teadusaparatuuri taotlemisel esitada 
teadusteema vahearuanne. Oluline on tähele panna, et teadusteema täitmise viimasel aastal ei saa 
aparatuuritaotlust esitada ning et ühe sihtfinantseeritava teadusteema kestuse ajal saab esitada kuni 
kaks väikesemahulise teadusaparatuuri taotlust. Ühe väikesemahuline teaduse infrastruktuuri projekti 
kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 100 000 ja maksimaalselt 1 000 000 krooni. 
 
Taotlusvoorust toetatavate väikesemahuliste aparatuuri projektide abikõlblikkuse perioodi algus on 
1.jaanuar 2010 ning selle lõpp on määratud teadusteema, mille juurde ta kuulub, sihtfinantseerimise 
perioodi lõpuga, kuid ei saa olla hilisem kui 31.detsember 2011. Taotlusvoor avanes koos 
sihtfinantseerimise taotlusvooruga 1. septembril 2009 ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 20. oktoobril 
2009. Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos 
sihtfinantseeritavate teadusteemade taotlusega. 
 
TKN soovib kõigile tulevastele taotlejatele edu taotluste ettevalmistamisel! 
 
 
Prof Volli Kalm 
Teaduskompetentsi Nõukogu esimees 
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