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Meenutuseks PUT 2013 a. voorust 
2013. aastaks taotles rahastust 194 PUT projekti, millest 105 olid otsingu- ja 
89 stardiprojektid.  

Teadusvaldkonniti jagunesid need järgmiselt:  

• bio- ja keskkonnateadused  – 38 taotlust (19 stardi- ja 19 
otsingugranti), 

• ühiskond ja kultuur – 71 taotlust (37 stardi- ja 34 otsingugranti), 

• terviseuuringud  – 30 taotlust (10 stardi- ja 20 otsingugranti), 

• loodus- ja tehnikateadused – 55 taotlust (23 stardi- ja 32 
otsingugranti) 

Kokku esitati taotlusi 12 997 491 euro mahus. 

 



PUT 2013 a. vooru tulemused 
 

Rahastati 42 projekti (25 otsingu- ja 17 stardiprojekti) kogusummas 2 239 
353 eurot.  

Keskmine PUT suurus oli 52 600  eurot  ja taotlusvooru edukus 21,6%.  

Väga tugev konkurents: rahastati ainult neid taotlusi, mille koondhinne oli 
„väga hea“ või kõrgem.  

Rahastatud projektide valdkondlik jaotus 2013: 

- bio- ja keskkonnateadused – 9 (3 stardi- ja 6 otsingugranti) 

- ühiskond ja kultuur – 13 (7 stardi- ja 6 otsingugranti) 

- terviseuuringud – 8 (2 stardi- ja 6 otsingugranti) 

- loodusteadused ja tehnika – 12 (5 stardi- ja 7 otsingugranti). 

 



Hinnang PUT 2013 a. voorule  
Esimene voor läks korda.  

Eesmärk oli taotlejatele hästi arusaadav/stardigrandi puhul mitte nii selge/ 

HN suutis luua menetlusprotseduurides töötava pretsedendi (mõistlik 
stabiilsuse ja muutlikkuse vahekord), eelarve printsiibid - aluseks 
formaalsetele  reeglitele  

Mida õpiti?  Reeglistik vajas  üsna vähest lisa-häälestamist. Arutati 
hindamisnõukogus 3 koosolekul. Reegleid täiendati (juhendmaterjalid 
kinnitatud 30.07.2013)  

Eesmärk –  

 teha asjad selgemaks 

 vähendada tühja ja kulukat tühitaotlemist 

 tagada järeldoktorantuuri jätkumine ka pärast ERMOSe lõppemist 

 



Esimese vooru õppetunnid   
 

• Lisandus dokument eelarvemudeli kohta  

• Sätestati vanuse- ja tähtajapiir starditoetustele (2 a doktorikraadi 
omandamisest, mitte vanem kui 40 a) 

• Lisandus järeldoktoritoetuse taotluskord 

• Kaotati piirang stardigrandi taotlejale (ETF varasema grandi omamine) 

• Sätestati toetuse ajutise katkestamise reeglid 

• Hindamisjuhendis muudeti kriteeriumite sisu selgemaks  

 



PUT 2014 a taotlusvoor 

 

 

Vooru maht 1,4 miljonit eurot (+ JD toetused) 

 

Prognoositav uute PUTide arv 25-26 

 

Prognoositav uute JD grantide arv 9 

 

 

 



Üldsätted 
Personaalne uurimistoetus 

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

1.1.  uudse, otsingulise ja kõrge rahvusvahelise tasemega uurimisprojekti, 
mille täitmisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk, toetus;  

1.2.  iseseisvate teadusuuringute alustamise uurimisprojekti toetus, mis on 
mõeldud noortele teadlastele iseseisva teadlaskarjääri arendamiseks ja 
oma uurimisrühma loomiseks; 

1.3. järeldoktori uurimistoetus. 



Üldsätted 

Personaalne uurimistoetus 

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  

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 sätestatud 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.  

 

Käesoleval aastal toimub taotlusvoor 10. septembrist  21 .oktoobrini. 
 
 
Eesti Teadusagentuuril on õigus nõuda taotlejalt ja vastuvõtvalt asutuselt 
täiendavaid andmeid ka peale nimetatud kuupäeva. 
 
Käimasoleva 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 (edaspidi 
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: 
 

• kes on toetuse taotlemise aastal mitte vanem kui 40 aastat (st 
sündinud 31.detsember 1973 või hiljem) 

• kellel on toetuse taotlemise aastal esmakordse Eesti doktorikraadi või 
sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni omistamisest möödas 
vähemalt 2 aastat ja mitte rohkem kui 7 aastat. St. doktorikraad peab 
olema omistatud enne 1. jaanuari 2011 kuid mitte varem kui 1. 
jaanuar 2006 ehk jääma ajavahemikku 2006-2010. 

• Hindamisnõukogu võib põhjendatud juhul nõuetele vastavaks lugeda 
stardiprojekti juhi, kellele on antud esmakordne Eesti doktorikraad või 
sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon varem kui 7 aastat enne toetuse 
taotlemise aastat. Lisaks pikeneb piirtähtaeg lapsehoolduspuhkusel 
või kaitseväeteenistuses oldud aja võrra. 



Stardiprojekti juhiks  võib olla teadlane: 
 
• kes on peale Eesti doktorikraadi või sellele vastava välisriigi 

kvalifikatsiooni saamist läbinud järeldoktorantuuri, soovitavalt 
väljaspool Eestit. Hindamisnõukogu võib põhjendatud juhul lugeda 
nõuetele vastavaks stardiprojekti juhi, kes järeldoktorantuuri läbinud 
ei ole; 

• kes töötab uurimisprojekti täitmise ajal täistööajaga vastuvõtvas 
asutuses; 

• kes ei ole varem olnud TjaA asutuse SF teadusteema juht, PUT 
starditoetuse või otsingutoetuse uurimisprojekti juht ega IUT  
uurimisteema juht.  



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  vahetatav.  

 

Erandina saab uurimisprojekti juht olla toetuse perioodil 
järeldoktoranditoetuse projekti juhendajaks. 



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 
täielikult või osaliselt antud uurimisprojekti 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 



PUT eelarve 

PUT stardi- ja otsinguprojekti taotluse eelarve koostatakse üheks 
eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. 
detsembril. Stardi- ja otsinguprojekti rahaline maht on 
orienteeruvalt 50 000.- kuni 70 000.- eurot aastas. 

 

Otsesed kulud: 

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

• lähetuskulud; 

 

 



PUT eelarve 
Otsesed kulud: 

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

• HN ettepanekul kehtestatakse arvestuslikud täiskohaga töötajate 
personalikulu määrad. Arvestuslik personalikulu suurus koosneb 
brutopalgast koos kõigi riiklike maksudega. See on suurus, mille järgi 
eraldatakse raha, aga mis ei ole toetuse saajale siduv töötasu 
määramisel. 

• 2014. aastaks määrab teadusagentuur uurimisprojektijuhi 
arvestuslikuks personalikuluks stardiprojekti korral 27 000.- ja 
otsinguprojekti korral 32 000.- eurot ning täitja arvestuslikuks 
personalikuluks 16 000.- eurot. 

 

 

• lähetuskulud; 

 

 



Otsesed kulud (jätk) 

• Lähetuskulud 

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

• sisseostetavad teadus- ja arendusteenused, mille osakaal võib olla 
kuni 20% uurimisprojekti otseste kulude summast (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.  

 

PUT-d peavad katma kõik uurimisprojekti elluviimiseks vajalikud 
kulutused. 

 



PUT järeldoktoriprojekti taotluse eelarve koostatakse kogu 
perioodiks (v.a välisriiki suunduva järeldoktoritoetuse saaja 
järeldoktoriprojekti lisa-aasta). Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja 
lõpeb 31. detsembril.  
 
Välisriiki suunduva järeldoktoritoetuse saajal on õigus 3 aasta 
jooksul peale järeldoktoriprojekti täitmise lõpetamist 
koostööasutuses taotleda järeldoktoriprojekti pikendamist ühe 
aasta võrra töötamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses (lisa-
aasta). 

Järeldoktoriprojekt 



HN ettepanekul kehtestab teadusagentuur järeldoktori töötasu, 
teadustöö kulude ja ümberasumistoetuse suuruse. 
• Töötasu sisaldab kõiki riiklikke makse, makseid ja seadusest 

tulenevaid hüvitisi. See on määr, mille järgi eraldatakse raha, 
aga mis ei ole toetuse saajale siduv töötasu määramisel. 

 2014. aastal on JD projekti juhi personalikuluks 27 000.- eurot. 
• Muud teadustöö kulud: eksperimentaalse uurimisprojekti 

puhul 6000.- eurot ja mitte-eksperimentaalsete 
uurimisprojektide puhul 3200.- eurot 

• Ühekordne ümberasumistoetus: 2014. aastaks 6500.- eurot. 
Ümberasumistoetuse eraldamise põhjendatust hindab HN. See 
toetus  makstakse ühekordse summana vastuvõtvale asutusele. 
Ümberasumistoetusele kohalduvad Eesti seadustega 
ettenähtud maksud. 
 

 

Järeldoktoriprojekti eelarve 



Üldkulud 
 
 
2014. aastal moodustab üldkulu koos amortisatsioonikulude 
komponendiga järeldoktoriprojekti korral arvestuslikult 5% otseste 
kulude summast. 

Järeldoktoriprojekti eelarve (jätk) 



 
 

• Järeldoktoriprojekti toetamiseks sõlmib teadusagentuur 
toetuse saaja ja vastuvõtva asutusega kolmepoolse lepingu 
toetuse kogu perioodiks (v.a välisriiki suunduva 
järeldoktoritoetuse saaja lisa-aasta, mille korral sõlmitakse uus 
kolmepoolne leping).  

• Lepingus on ära toodud osapoolte vastastikused õigused, 
kohustused ja vastutus.  

• Toetus eraldatakse vastuvõtvale asutusele, kellel on kohustus 
lubada järeldoktoril kasutada eraldatud toetuse otseste kulude 
osa projekti täitmiseks kooskõlas taotlusega. 

Järeldoktoriprojekti toetuse eraldamise leping 



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. 

 
 

PUT/JD  taotluste hindamine 



ETAg juhatuse esimees 

vähemalt kahe retsensendi individuaalne sisend 

Hindamisnõukogu 

Bio- ja kesk-
konnateadused 

  

Kuidas hindamine toimub? 

Terviseuuringud 
Ühiskonnateadused 

ja kultuur 

  

Loodusteadused 
ja tehnika 

eksperdikomisjoni arutelul põhinev eelhinnang 

ettepanek 



ETAg hindamisnõukogu 

Esimees Andres Koppel 

Bio- ja keskkonnateadused 

Tiina Nõges 

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 



 
Taotlusvormis on soovitav saki „Põhjendus“ rubriigis „Uurimisprojekti juhi 
senine teadus- ja arendustegevus “ võtta info kokku näiteks järgmisel kujul: 
 
ISI WoS / Scopus / andmebaasi põhjal (kuupäev):  
Avaldatud kokku 27 1.1. kategooria publikatsiooni viimase 10 a jooksul 
Viimase 10 a jooksul avaldatud 2 monograafiat, nendest 1 viimase 5 a 
jooksul 
Tsiteeringute koguarv 543, viimase 5 a tsiteeringute arv 432 
h-index 11, viimase 10 a h-index 7 
Esitatud 2 patendiavaldust 
Juhendatud 3 doktoritööd viimase 5 a jooksul, juhendamisel 4 doktoritööd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praktilisi soovitusi 



Täname tähelepanu eest! 
 


