
Eesti Teadusagentuuri teatis  sihtfinantseeritavate teadusteemade 2013 a taotlusvoorust 

Tulenevalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse  § 242   lõikest 1 finantseeritakse teadusteemat, 

millele on enne 2012. aasta 1. märtsi määratud sihtfinantseerimine (SF),  finantseerimisotsuse tegemise ajal 

kehtinud tingimustel ja korras kuni otsuses määratud sihtfinantseerimise perioodi lõpuni.  Seega tuleb kõigil 

jätkuvatel SF teemadel esitada jätkutaotlused Eesti teadusinformatsioonisüsteemi ETIS kaudu hiljemalt 10. 

oktoobriks 2012. Nendel teemadel, mis algasid aastal 2010, tuleb esitada ka teema vahearuanne. Teema 

sihtfinantseerimise otsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras sihtfinantseerimise jätkamise aluseks  on 

Eesti Teadusagentuuri hinnang tehtud töö tulemustele.  

 

2013. aasta sihtfinantseerimise eelarve on sama suur kui 2012. aastal. Seega tuleb SF teemade jätkutaotluste 

maksumuse arvestamisel lähtuda samadest parameetritest, mis olid aluseks raha eraldamisel 

sihtfinantseeritavatele teemadele 2012. aastaks: palgakulud koos kõigi maksudega haridus- ja teadusministri 

09.04.2002. a. määruse nr 31  „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja 

kord“ § 5, 6 ja 7 alusel kvalifitseeruvatel teadustöötajatel 15050 eurot aastas; teadustöö arvestuslik kulu ühe 

kvalifitseeruva põhitäitja kohta eksperimentaalsetel või loodusteaduslikel (meditsiinilistel, tehnilistel, 

põllumajanduslikel) teemadel 4215 eurot ja teoreetilistel teemadel 1690 eurot. Kui põhitäitja töötab osalise 

koormusega, siis rahastatakse teda proportsionaalselt koormusega (nt 0,5 koormuse korral 50% palga- ja 

teadustöö kuludest). 

Koos sihtfinantseerimise 2013 vooruga on taas 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“. Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri all peetakse silmas 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. Ühe sihtfinantseeritava teadusteema 

taotlusega saab 2013. a. taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise infrastruktuuri taotluse, ühisteema taotlusega 

saab taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise infrastruktuuri taotluse. Teadusteema täitmise viimasel aastal ei 

saa infrastruktuuri taotlust esitada. Ühe sihtfinantseeritava teadusteema kestuse ajal saab esitada kuni kolm 

väikesemahulise infrastruktuuri taotlust, kuid üks teadusteema võib saada toetust kuni kaks korda (määruse §13 

lg 3). Ühe väikesemahuline teaduse infrastruktuuri projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 6300  ja 

maksimaalselt  64 000 eurot.  

Taotlusvoorust toetatavate väikesemahuliste infrastruktuuri projektide abikõlblikkuse perioodi algus on 1. jaanuar 

2013 ning selle lõpp on määratud vastava teadusteema sihtfinantseerimise perioodi lõpuga, kuid ei saa olla 

hilisem kui 31.detsember 2014. Taotlusvoor avaneb koos sihtfinantseerimise taotlusvooruga  ja taotluste 

vastuvõtmine lõpetatakse 10. oktoobril 2012. Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi 

keskkonnas koos sihtfinantseeritavate teadusteemade taotlusega.  
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