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Üldsätted
Personaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava
teadlase või tema juhitava väikese uurimisrühma kõrgetasemelise
teadus- ja arendustegevuse toetus, mida on kahte tüüpi:

• uudse ning otsingulise ja kõrge rahvusvahelise tasemega
uurimisprojekti (otsinguprojekt), mille täitmisega võib kaasneda kõrge
teaduslik risk, toetus;

• iseseisvate teadusuuringute alustamise uurimisprojekti
(stardiprojekt) toetus.

Toetust antakse iseseisva uurimisprojekti täitmiseks ning selle eesmärk ei
ole teiste teadus- ja arendustegevuse seaduse alusel eraldatavate
toetuste kaasrahastamine.

.



Toetuse taotleja 

• Toetust võib taotleda teadlane Eesti teadus- ja arendusasutuse

(edaspidi vastuvõttev asutus) nõusoleku alusel.

• Nõusolek peab sisaldama kinnitust, et vastuvõttev asutus sõlmib

taotlejaga töölepingu uurimisprojekti täitmiseks, juhul kui taotluse

esitamise hetkel nende vahel tööleping puudub.

• Taotleja peab olema uurimisprojekti, millele toetust taotletakse, juht.



Toetuse eraldamise leping

Eesti Teadusagentuur sõlmib vastuvõtva asutuse ja uurimisprojekti juhiga
kolmepoolse, ühe-aastase eraldislepingu.

Toetus eraldatakse

vastuvõtvale asutusele, kellel on kohustus lubada uurimisprojekti juhil
kasutada eraldatud toetuse otseste kulude osa projekti täitmiseks
kooskõlas taotlusega.



Taotluse koostab teadlane ja vastuvõttev asutus esitab selle Eesti
Teadusagentuurile ETIS-e kaudu.

Taotlemine toimub uurimisprojekti algusaastale eelneva aasta 1.
septembrist kuni 30. septembri kell 17:00-ni.

NB! Käesoleval aastal lõpeb taotlusvoor 1. oktoobril!

Eesti Teadusagentuuril on õigus nõuda taotlejalt ja vastuvõtvalt asutuselt
täiendavaid andmeid ka peale nimetatud kuupäeva.

Ühe või mitme senise ETF grandi konverteerimine PUT-ks ei ole võimalik

Taotlemise tingimused



Uurimisprojekti juht

Otsinguprojekti juhiks võib olla teadlane:

• kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

• kes töötab uurimisprojekti täitmise ajal täistööajaga* vastuvõtvas
asutuses. Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu võib erandjuhul
nõuetele vastavaks lugeda uurimisprojekti juhi, kes töötab
vastuvõtvas asutuses vähemalt 0,5 tööajaga, kui see ei ohusta
uurimisprojekti edukat elluviimist.

* õppejõud, teadus- või administratiivtöötaja

Otsinguprojekti juht saab samal ajal olla ETF grandi hoidja või täitja



Stardiprojekti juhiks võib olla teadlane:

• esmakordne Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi
kvalifikatsioon on antud kuni 7 aastat enne toetuse taotlemise
aastat. Selles nõudes võib Hindamisnõukogu põhjendatud juhul teha
erandeid. Lisaks pikeneb piirtähtaeg lapsehoolduspuhkusel või
kaitseväeteenistuses oldud aja võrra;

• töötab uurimisprojekti täitmise ajal täistööajaga vastuvõtvas
asutuses;

• ei ole varem olnud teadus- ja arendusasutuse SF teema juht, ETF
grandi hoidja, PUT juht ega IUT juht.

• stardiprojekti juhi puhul eeldatakse üldjuhul järeldoktorantuuri
läbimist, mis peab mahtuma 7 aastase perioodi sisse



PUT juhile kehtestatud piirangud:

• ei saa olla teise PUT juhiks või täitjaks;

• ei saa olla IUT juhiks või põhitäitjaks;

• ei saa olla SF teema juhiks või põhitäitjaks.

• ei saa toetuse perioodil olla vahetav.

Erandina saab uurimisprojekti juht olla toetuse perioodil
järeldoktoranditoetuse projekti juhiks.



Uurimisprojekti täitmises osalejad 

Lisaks uurimisprojekti juhile võivad uurimisprojekti täitmises osaleda:

• kuni kaks uurimisprojekti täitjat, kellel on Eesti teaduskraad või
sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ja kes töötavad uurimisprojekti
täitmise ajal vähemalt 0,5 tööajaga vastuvõtvas asutuses;

• tehnikud või abitöötajad, kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt
antud uurimisprojekti vahenditest (arv pole piiratud);

• magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle töö on taotluses esitatud
uurimisprojektiga sisuliselt seotud ning kelle stipendium või töötasu
kaetakse antud PUT vahenditest (arv pole piiratud).



PUT täitjale kehtestatud piirangud:

ei saa olla teise PUT juhiks või täitjaks;

ei saa olla IUT juhiks või põhitäitjaks;

ei saa olla SF teadusteema juhiks või põhitäitjaks.

Erandina saab täitja olla toetuse perioodil järeldoktoranditoetuse
projekti juhiks.

PUT täitja võib toetuse perioodil olla vahetatav



ETIS taotlusvormis seotakse taotlusega teema juht ja täitjad isikuliselt
koos nende CV-dega



PUT eelarve

Otsesed kulud:

• personalikulud (töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja
seadusest tulenevate hüvitistega ning magistrandide ja doktorantide
teadustöö stipendiumid*);

• lähetuskulud;

*SA ETF nõukogu poolt kinnitatud stipendiumi ülemmäärad:

Magistrandil 300 € / kuu

RE doktorandil 200 € / kuu

REV doktorandil 400 € / kuu





• uurimisprojekti täitmisega otseselt seotud põhivara (vastavalt
vastuvõtva asutuse sätestatud määratlusele) soetamise kulud, kuni
10% uurimisprojekti otsestest kuludest;

• sisseostetavad teenused (otstarbekust ja iseloomu hinnatakse HN
poolt juhtumipõhiselt);

• uurimisprojekti täitmisel saadud teadus- ja arendustegevuse
tulemuste publitseerimise ja populariseerimisega ning
intellektuaalomandi kaitsmisega seotud kulud;

• muud teadustöö läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt
uurimisprojekti eripärast.





Üldkulud moodustavad

20% otseste kulude summast (v.a. sisseostetavad teenused)

Eesti Teadusagentuuril on õigus vajadusel kehtestada juhatuse
käskkirjaga kululiikide maksimumsummad või -määrad. Käesolevaks
vooruks selliseid määrasid kehtestatud ei ole. Vajadusel võib taotleja
kasutada seega asutusesiseseid määrasid.



PUT-d peavad katma kõik uurimisprojekti elluviimiseks vajalikud
kulutused

Tüüpilise PUT-i rahaline maht võiks olla orienteeruvalt 50 000 kuni
70 000 €.



Taotlusi hindab hindamisnõukogu, lähtudes „Teadus- ja arendustegevuse

korralduse seaduse” § 121 lõike 5 alusel kehtestatud haridus- ja
teadusministri 27.12.2011. a määrusest nr 74 „Eesti Teadusagentuuri
hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ ning Eesti
Teadusagentuuri kinnitatud hindamisjuhendist.

Taotluste menetlus on kolme etapiline:

• vähemalt kahe retsensendi individuaalne sisend

• eksperdikomisjoni arutelu

• hindamisnõukogu arutelu

Retsensentide ja eksperdikomisjonide antud hinnangud ja hinded on
soovituslikud, lõpphinnangud ja –hinded annab taotlusele
hindamisnõukogu.



ETAg hindamisnõukogu

Esimees Andres Koppel

Bio- ja keskkonnateadused

Riho Gross

Tõnis Timmusk

Meelis Pärtel

Ühiskonnateadused ja kultuur

Jaan Ross

Rainer Kattel

Anu Realo

Terviseuuringud

Pärt Peterson

Eero Vasar

Irja Lutsar

Loodusteadused ja tehnika

Jaak Vilo

Martti Raidal

Enn Mellikov



ETAg juhatuse esimees
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Taotlusvormis on soovitav sakil „Põhjendus“ rubriigis „Uuringu teostajate
senine teadus- ja arendustegevus“ võtta kokku näiteks järgmisel kujul:

Menetlusprotsess



- ISI Web Of Knowledge Web 
of Science

- Sisestada nimi piiramata 
otsingut

Researcher ID loomine



- Märgistada autorile kuuluvad publikatsioonid 
- Vajutada nuppu „Researcher ID“ ning kinnitada andmete õigsust



- Registreerida uus 
Researcher ID

- Sisetada oma e-maili 
aadress

- Seejärel täita ankeet



Andres Koppel

Juhatuse esimees

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Tel: 731 7340

E-mail: andres.koppel@etag.ee


