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Tuumiktaristu toetuse taotlemise juhend 

 

Käesoleva juhendi eesmärk on täpsustada haridus- ja teadusministri 27.12.2011 määrusega nr 73 
„Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord“ 
(edaspidi määrus) sätestatud tuumiktaristu toetuse taotlemise tingimusi ning taotluste hindamise ja 
menetlemise korda selleks, et nii taotlejatel kui taotluste menetlejatel oleks piisav info tuumiktaristu 
taotluste esitamiseks ja hindamiseks. 

Vastavalt IUT määrusele on tuumiktaristu teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade 
täitmiseks vajalik taristu, mis on loodud avalikes huvides ja mida teadus- ja arendusasutuse kehtestatud 
tingimustel ja korras on võimalik kasutada teistel isikutel. Tuumiktaristut eristab teadus- ja 
arendusasutuse muust taristust selle loomise aluseks olnud avalik huvi ja avatus teistele kasutajatele. 

Tuumiktaristu toetust võib taotleda ja kasutada ainult tuumiktaristu asutustevahelise ühiskasutuse 
kulude katmiseks. Asutus selle dokumendi mõistes on juriidiline isik või riigiasutus. 

Juhul kui tuumiktaristu kuulub mitmele isikule, peavad kasutustingimused kolmandatele isikutele olema 
samasugused nagu konsortsiumi liikmetele v.a. juhul kui seadusest ei tulene teisiti. 

1. Taotluse esitamine 

Tuumiktaristu taotluste hindamist korraldab Eesti Teadusagentuur, taotlus esitatakse Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) keskkonnas. 

 1.1. Taotluse esitamine Eesti Teadusinfosüsteemis 

Asutuse koondtaotluse vaates saab valida tuumiktaristu taotluse loomise, mille järel tekib asutuse 
töölauale vastav taotlusvorm. 

Tuumiktaristu taotlusvormi alamlehel „Põhjendus“ on kohustuslik lisada kasutuskord tuumiktaristu või 
selle osa kohta. Kasutuskord või muud tuumiktaristu kasutamist reguleerivad dokumendid peaks 
sisaldama infot tuumiktaristu poolt pakutava(te)le teenus(t)ele ligipääsu ja nende kasutamise tingimuste 
kohta. Tuumiktaristu kasutuskord peab olema seda haldava asutuse või asutuste poolt kinnitatud. 

Juhul kui tuumiktaristu kuulub mitmele teadus- ja arendusasutusele ühiselt, lepivad teadus- ja 
arendusasutused eelnevalt kokku, kes neist esitab tuumiktaristu taotluse. Juhul kui ühe taotluse raames 
taotletakse toetust mitmele asutusele, lisatakse taotluse alamlehel „Eelarve“ informatsioon toetuse 
asutustevahelise jagunemise kohta. 

 1.2. Tuumiktaristu taotluse eelarve koostamise alused 



 

Tuumiktaristu toetust taotlev asutus kohustub selgelt eristama tuumiktaristu toetuse kasutamisega 
seotud kulud oma raamatupidamises muudest kuludest. Tuumiktaristu toetust võib taotleda ja kasutada 
ainult tuumiktaristu asutustevahelise ühiskasutuse kulude katmiseks. 

Tuumiktaristu toetuse rahalise mahu määratlemiseks kasutatakse järgmisi elemente: 

1.2.1. Otsesed kulud 

Personalikulu võib tuumiktaristu toetusest maksta tuumiktaristu juhile, ja tuumiktaristu tugipersonalile 
ainult sel ajavahemikul, mil nad osalevad tuumiktaristu ülesannete täitmises. Personalikuludeks 
eraldatavat raha ei ole võimalik kasutada kraadiõppuritele stipendiumite maksmiseks. 

Lähetuskulude puhul tuleb põhjendada, kuidas lähetused on vajalikud tuumiktaristu eesmärkide 
täitmiseks. 

Sisseostetavad teenused Sisseostetavate teenustena võib kolmanda(te)le osapool(t)ele delegeerida 
tuumiktaristu toimimist toetavaid ülesandeid nagu analüüside teostamine, teadusaparatuuri hooldus jne. 

Muud tuumiktaristu töö tagamiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt tuumiktaristu eripärast. Siia 
kuuluvad tuumiktaristu teenuste pakkumiseks vajalike materjalide, kuluosade ja väikevahendite kulud, 
teadusaparatuuri kasutamisega kaasnevad elektri-, side- vee- ja küttekulud, kolmandatele isikutele (k.a 
doktorandid ja magistrandid, kellel ei ole asutusega töölepingut) hüvitatavad sõidukulud ja muud kulud, 
mis on vajalikud tuumiktaristu töö tagamiseks ning vastavalt identifitseeritavad. 

1.2.2. Üldkulu 

Üldkulu on teadus- ja arendusasutuse tuumiktaristu toetuse kasutamisega kaudselt seotud kulu. 2014. 
aastal moodustab tuumiktaristu taotluse üldkulu 7% otseste kulude summast. 

 

2. Taotluse hindamine 

Vahetult peale taotlusvooru lõppu viib Teadusagentuur läbi taotluste tehnilise kontrolli. Puuduste 
esinemisel saadetakse taotlused tagasi taotlejale muudatuste ja paranduste tegemiseks. Nõuetele 
mittevastavaid taotlusi hindamisele ei suunata. 

 2.1. Ekspertkomisjoni hinnang 

Taotluste hindamiseks moodustab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu kohalikest (Eesti) 
ekspertidest ja hindamisnõukogu liikmetest koosneva ekspertkomisjoni. Ekspertkomisjoni liikmete valiku 
aluseks on Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna vastavasisuline andmebaas ja 
hindamisnõukogu liikmete ettepanekud. Ekspertide ja hindamisnõukogu liikmete seast teeb komisjoni 
koosseisu valiku hindamisnõukogu, arvestades võimalikke huvide konflikte ja komisjoni koosseisu 
valdkondlikku tasakaalustatust. Vastavalt haridus- ja teadusministri 27.12.2011 määrusele nr 74 „Eesti 
Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ ja teadusagentuuri kehtestatud 
regulatsioonile on hindamisnõukogu ja eksperdikomisjoni liikmed kohustatud avalikustama oma 
võimaliku huvide konflikti seoses esitatud taotlustega. Huvide konflikti korral vastav hindamisnõukogu 
või ekspertkomisjoni liige kõnealuse taotluse menetlemisel ja hindamisel ei osale. Ekspertkomisjoni 
kinnitab Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur juhatus käskkirjaga. 



 

Tuumiktaristu toetuse taotlused suunatakse ekspertarvamuse kujundamiseks ekspertkomisjoni 
liikmetele. Iga taotluse ekspertarvamuse kujundamiseks kasutatakse kolme ekspertkomisjoni liiget (v.a. 
juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole see võimalik, sellisel juhul hindab igat taotlust vähemalt kaks 
ekspertkomisjoni liiget). 

Ekspertarvamuse andmisel hindab ekspertkomisjoni liige taotlusi hindamiskriteeriumide kaupa ning 
annab nende kriteeriumide kohta hinded 5-pallilises skaalas, põhjendades igat hinnet kirjalikult. 
Ekspertkomisjoni liikmed hindavad tuumiktaristu toetuse taotluse kõiki kriteeriumeid (vt. punkt 2.2). 
Ekspertarvamused on teadusagentuuri töödokumendid ning ei kuulu avalikustamisele. 

Ekspertkomisjoni koondhinnang iga esitatud taotluse kriteeriumile kujundatakse ekspertarvamuste 
põhjal ja konsensuse alusel ekspertkomisjoni koosolekul. Ekspertkomisjon esitab taotlustele antud 
koondhinnangud hindamisnõukogule. 

 2.2. Hindamiskriteeriumid 

Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamisel antakse hinnangud järgmiste kriteeriumite kohaselt 
(kaldkirjas toodud tekst on mõeldud selgitavaks materjaliks hindajatele): 

1) Tuumiktaristu tegevuse eesmärgid ja põhjendatus; 
Tuumiktaristu ja selle poolt pakutavad teenused on olulised uurimisteemade ja projektide elluviimisel 

Tuumiktaristu on piisavalt avatud, laiaulatuslik ja võimeline pakkuma kvaliteetseid teenuseid kõigile 

huvitatud isikutele 

2) Osutatavate teenuste kirjeldus ning vajadusel selgitus, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja 
täitmine kõigi loom- ja inimkatsete puhul; 
Osutatavad teenused on selgelt loetletud ja kirjeldatud 

Eetikanõuete järgmise ja täitmise tagamise selgitus on vajadusel väljatoodud ning selles ei ole 

vastuolusid kehtivate eetikanormidega 

3) Tuumiktaristu kasutamise tingimused ja kord, mille alusel teised isikud saavad tuumiktaristut 
kasutada ning osakaal, kui palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele; 
Tuumiktaristu kasutamise tingimused ja kord on esitatud ning selle on kinnitanud tuumiktaristut või selle 

osa haldav asutus 

On välja toodud, kui suurt osa ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele, nii asutusesiseselt kui -

väliselt 

4) Teave taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades 
teadus- ja arendusasutuses täidetavate institutsionaalse uurimisteema uurimisteemade või muude 
„Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel taotletaval perioodil rahastatavate projektide 
kohta; 
Taotluses on märgitud uurimisteemad ja projektid, millele tuumiktaristu teenust osutab või kavatseb 

osutama hakata 

5) Tuumiktaristu seos teadus- ja arendusasutuses täidetavate ülesannetega (sh riiklike ja 
rahvusvaheliste kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja 
arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud põhikirjaliste ülesannetega); 
Tuumiktaristu tegevus ja teenused toetavad olulisel määral asutus(t)e poolt täidetavaid strateegilisi 

ülesandeid 



 

Tuumiktaristu tegevus on seotud riiklike ja rahvusvaheliste kokkulepetega 

6) Tuumiktaristu olulisus taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks 
Eestis; 
Tuumiktaristul on oluline toetav roll taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade 

arengus Eestis 

7) Tuumiktaristu juhi samaväärsete tegevuste läbiviimise kogemus; 
Tuumiktaristu juht omab pikaajalist kogemust teenust osutatavate laborite/üksuste juhtimisel 

8) Tuumiktaristu toetuse mahu põhjendatus; 
Eelarves kavandatud kulud on vajalikud ja otstarbekad tuumiktaristu ühiskasutuse kulude katmiseks, 

arvestades tuumiktaristu objektide valmisolekut ning nende rahastamist infrastruktuuri rajamise 

meetmetest 

Eelarve koostamise alused on üheselt arusaadavad 

9) Tuumiktaristu funktsioonide täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuuri põhjendatus. 
Tuumiktaristu toetusest rahastatavate töökohtade arv on kooskõlas tuumiktaristu ühiskasutusega. 

 

 2.3. Hindamisnõukogu hinnang ja rahastamisettepanekud 

Ekspertkomisjoni koondhinnangud on hindamisnõukogule hindamise aluseks, kuid ei ole lõpphinnangu 
andmisel siduvad. Hindamisnõukogu hindab taotlusi hindamiskriteeriumide kaupa ning annab nende 
kriteeriumide kohta hinded 5-pallilises skaalas. 

Hindamisnõukogu hindab tuumiktaristu taotluses esitatud otseste kulude põhjendatust, võttes arvesse 
tuumiktaristu eripära. Hindamisnõukogu võib seda põhjendades muuta taotletud otseste kulude jaotust. 

Taotluse kriteeriumitele antud hinnete summeerimisel saadakse taotluse lõpphinne, mis võib olla 9 kuni 
45 punkti. 

Hindamisnõukogu moodustab hindamise tulemusena tuumiktaristu taotluste pingerea, tuumiktaristu 
taotluste rahalise mahu määramisel lähtutakse pingereast ja taotlusvooruks ettenähtud rahaliste 
vahendite olemasolust. 

Hindamisnõukogu võib hindamise tulemuses kirjeldada tingimused, mida teadus- ja arendusasutus on 
kohustatud uurimistoetuse saamisel täitma. Teadusagentuur teeb hindamisnõukogu esialgse otsuse 
koos taotlusele antud hinnanguga taotlejale kättesaadavaks. Taotleja esitab selleks ettenähtud aja 
jooksul oma arvamuse hindamisnõukogu esialgse otsuse kohta. Juhul kui hindamisnõukogu on 
kirjeldanud tingimused, mida uurimistoetuse saamiseks tuleb täita, esitab taotleja tegevuskava 
tingimuste täitmiseks. 

Teadusagentuur esitab haridus- ja teadusministrile oma põhjendatud ettepaneku tuumiktaristu taotluste 
toetuste määramise ja nendele eraldatava summa kohta. 

 

 

Andres Koppel 
juhatuse esimees 
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur 


