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Eesmärkide kontekst 

 Rahastamisinstrumentide korrastamine on TA&I 

strateegia ülesanne 

 TAKS muutmisel väljendatud eesmärkideks on: 

 muuta rahastus terviklikeks, arvestades kõiki kulusid 

 sätestada selgemalt institutsionaalsed elemendid 

 lõpetada ulatuslik kattuvus teadusasutuste 

sihtfinantseerimise ja teadusfondi grantide vahel 

 mitte vähendada konkurentsipõhisust! 

 Väljuda süsteemist, milles on „väga väikesed 

grantid ja veel väiksemad grantid“ 



Rahaline kontekst 

 Reform ise ei too raha juurde, kuid loob eeldusi 

 Ümberkorraldused peavad võimaldama, kuid ei tohi 

eeldada olulist rahastamise kasvu 

 Me täna ei planeeri katta uusi kulukategooriaid 

– kuid need on vaja katta nii või naa. 

 Nullkasvu eeldus – ebamugav, aga pole parata 

(mitmel pool on miinuskasv). Sel eeldusel:  

 Järelkasvule ruumi jätmine tähendab „mida kõrgem 

tase, seda tihedam konkurents“ 

 Suuremad, terviklikud grantid tähendab vähem 

grante 



Personaalne uurimistoetus 

 Võib olla erinevaid liike 

 täpsemad tingimused töötab välja ja rakendab ETAg, 

kooskõlastatult HTM-ga ja/või teise rahastajaga. 

 Provisoorne menüü erinevatest liikidest: 

 üldised uudishimugrandid (tippteadlase grant?),–

kõrge tasemega ja kõrge konkursiga,  

 noorte iseseisvumisgrandid (minu esimene grant?),– 

eatsensusega, ikka kõrge taseme ja konkursiga  

 järeldoktorigrandid – üldiselt endistel tingimustel  

 muud, näiteks välikoostöö asjad (EUROCORES, …) 

– ei ole plaanis muuta – aga tekib juurde 

 



Üldine eesmärk 

 PUT on eelkõige väga hea tasemega 

uudishimuteaduse tegemiseks kõigil 

erialadel,  

 pole  ette nähtud T&A rahastamise 

stabiilsuse tagamiseks ega muudeks 

institutsionaalseteks ülesanneteks, ega ka 

kompensatsiooniks IUT-st ilmajäänutele  

 PUT ei ole kindlasti teise värskuskategooria 

kaubaks 

 



Grantide tingimustest 

 „Tippteadlase“ ja „minu esimest“ granti ei saa 

taotleda IUT-lt või teiselt PUT-lt finantseeritav 

teadlane; 

 Järeldoktori granti saab 

 Toetuste hindamine ja toetuse kestus (max 4 a) 

on liigiti erinev; 

 Osa grante on mobiilsed;  

 mobiilne saab olla Eestis [või vastastikusel alusel 

teistes riikides] ja ainult tippteadlase grant (aparatuur 

ei ole mobiilne) 



Muud olulist 

 Suurus – üldiselt kuni 3 inimest, peavad omama 

min 0,5 k osas töölepingulist suhet asutusega 

 Terviklik grant, kõigi kulude katteks, sh pole mõeldud 

muude allikate satelliidiks 

 Üleminek – vastavalt vabanevatele vahenditele, 

proportsioonid määrab ETAg kooskõlastatult 

HTMga; 

 Eesmärki on vähendada kattuvust (PUT ja IUT 

vahel) ei saavutata formaliseerides 

 ETAg peab tasakaalu jälgima ja analüüsima 

 



Tänan tähelepanu eest! 
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