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Hindamisnõukogu liikmete esitatud institutsionaalse uurimistoetuse taotluste 
hindamiskomisjoni  töökord 
 
1. Uurimistoetuse taotlusi hinnatakse lähtudes „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 121 
lõike 5 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri 27.detsembri 2011. a määrusest nr 73 
„Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord“ 
(edaspidi määrus), koos käesolevast korrast tulenevate erisustega. 
 
2. Uurimisteemale, mille juht või määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitja on Sihtasutuse Eesti 
Teadusagentuur hindamisnõukogu (edaspidi hindamisnõukogu) liige, uurimistoetuse taotlemise ja 
määramise suhtes ei kohaldata määruse §-s 8, § 9 lõigetes 1–3, § 11 lõikes 4 ja § 12 lõigetes 1–7 
sätestatut.  
 
3. Uurimistoetuse taotluste hindamist korraldab SA Eesti Teadusagentuur. 
 
4. Uurimistoetuse taotluse esmase hindamise viivad läbi vähemalt kolm vastava valdkonna eksperti.  
 
5. SA Eesti Teadusagentuur juhatus moodustab oma käskkirjaga nimetatud taotluste lõplikuks 
hindamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikest, SA Eesti Teadusagentuuri töötajatest ja 
taotlustega mitteseotud hindamisnõukogu liikmetest kuni seitsmeliikmelise komisjoni (edaspidi 
hindamiskomisjon). 
 
6. Hindamiskomisjon hindab uurimistoetuse taotlusi  arvestades: 
6.1 uurimisteema põhjendatust; 
6.2. uurimisteema olulisust teadusele ja kõrgharidusele ning Eesti ja Euroopa Liidu majandusele ja 
kultuurile, sealhulgas kooskõla riiklike strateegiliste arengukavadega; 
6.3. oodatavaid tulemusi, sealhulgas valdkondlikku eripära arvestades rahvusvaheliselt aktsepteeritavat 
ja konkurentsivõimet tagavat tulemuslikkust ja kvaliteeti; 
6.4. uurimisteema juhi ja määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate kvalifikatsiooni; 
6.5. uurimisteema täitmiseks vajaliku uurimiskeskkonna seisundit ja taristut; 
6.6. uurimisteema mahu põhjendatust ning määruse § 4 lõike 3 punktis 5 nimetatud juhul taotleja teiste 
uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel rahastatavate 
projektide liitumisest, lõppemisest või lõpetamisest vabanevate ressursside uurimisteemasse 
suunamise põhjendatust. 
 
7. Hindamiskomisjon hindab uurimistoetuse jätkutaotlusi arvestades: 
7.1. uurimisteema senist täitmist iga- aastase aruande alusel; 
7.2. oluliste muudatuste korral uurimisteema täitmise jätkusuutlikkust; 
7.3. tuumiktaristu kasutuse avatust; 
7.4. juhul, kui uurimistoetus määrati jätkutaotluse esitamisele eelneval aastal tingimustega, 
uurimistoetuse määramisel esitatud tingimuste täitmist vastavalt käesoleva korra punktis 9 nimetatud 
tegevuskavale; 
7.5. määruse § 11 lõike 3 punktis 5 nimetatud juhul vahearuannet, lähtudes määruse § 14 lõikest 5. 



 
8. Hindamiskomisjon võib taotluste ja jätkutaotluste hindamise tulemuses kirjeldada tingimused, mida 
teadus- ja arendusasutus on kohustatud uurimistoetuse saamisel või selle eraldamise jätkamisel täitma. 
 
9. Juhul kui hindamiskomisjon on kirjeldanud tingimused, mida uurimistoetuse saamiseks või selle 
eraldamise jätkamiseks tuleb täita, esitab taotleja tegevuskava tingimuste täitmiseks. 
 
10. Hindamiskomisjon teeb hindamise tulemusi ja punktis 9 nimetatud juhul tegevuskava kaaludes 
põhjendatud ja erapooletu ettepaneku haridus- ja teadusministrile: 
10.1. määrata uurimistoetus taotletud mahus; 
10.2. määrata uurimistoetus taotletust suuremas mahus; 
10.3. määrata uurimistoetus taotletust väiksemas mahus;  
10.4. mitte määrata uurimistoetust; 
10.5. jätkata uurimistoetuse eraldamist senises mahus; 
10.6. jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust suuremas mahus; 
10.7. jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus;  
10.8. mitte jätkata uurimistoetuse eraldamist. 
 
11. Haridus- ja teadusministril on õigus oma otsust põhjendades saata hindamiskomisjonile 
uurimistoetuse taotluse osas tehtud ettepanek uuesti läbivaatamiseks, kui see: 
11.1. ei ole põhjendatud või erapooletu;  
11.2. ei arvesta piisavalt uurimisteema olulisust Eesti ja Euroopa Liidu teadusele, kõrgharidusele, 
majandusele ja kultuurile või ei ole kooskõlas strateegiliste arengukavadega. 
 
12. Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist senises mahus teeb hindamiskomisjon juhul, kui 
uurimisteema täitmine on edukas ja hindamisel ei tuvastata olulisi muutusi uurimisteema täitmise 
jätkusuutlikkuses või muude määruses kehtestatud tingimuste täitmises. 
 
13. Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust suuremas mahus võib hindamiskomisjon 
teha: 
13.1. omal algatusel; 
13.2. juhul, kui taotleja on taotlenud uurimistoetuse mahu suurendamist mitme uurimisteema liitumise 
või teiste „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel finantseeritud projektide 
uurimisteemaga liitumise tõttu; 
13.3. juhul, kui jätkutaotlusele eelneval aastal on käesoleva korra punktis 14 nimetatud asjaolude tõttu 
uurimistoetuse mahtu vähendatud ja uurimistoetuse taotletust väiksemas mahus eraldamise tinginud 
asjaolud on ära langenud; 
13.4. juhul, kui esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 
 
14. Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus võib hindamiskomisjon 
oma otsust põhjendades teha, kui: 
14.1. jätkutaotluse või vahearuande alusel on uurimisteema täitmise edukus ebapiisav; 
14.2. uurimisteema juht on muutunud või määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate koosseisu on 
olulisel määral muudetud; 
14.3. ilmneb määrusega kehtestatud tingimuste rikkumine; 
14.4. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 
 
15. Hindamiskomisjon teeb ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus, 
kui vajadus selleks tuleneb iga-aastasest riigieelarve seadusest. 
 



16. Ettepaneku mitte jätkata uurimistoetuse eraldamist võib hindamiskomisjon teha, kui: 
16.1. uurimisteemale on jätkutaotlusele eelneval aastal eraldatud uurimistoetust taotletust väiksemas 
mahus, kuid käesoleva korra punktis 9 viidatud tingimused ei ole täidetud; 
16.2. uurimisteema täitmise edukus ja uurimisteema täitmise jätkusuutlikkus on olulisel määral 
vähenenud; 
16. 3. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 


