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1.       Lepingu dokumendid  

1.1.     Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku 

lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja 

moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel. Käesoleva lepingu kehtima 

hakkamisel muutuvad kehtetuks kõik eelmised antud projekti puudutavad lepingud, v. a. need, mis 

on selleks hetkeks lõppenud.  

1.2.     Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:  

1.2.1.  Lisa 1 -Grandiprojekti eelarve 20XX . aastaks;  

1.2.2.  Lisa 2 -Grandiprojekti täitjate nimekiri 20XX. aastaks;  

1.2.3.  Lisa 3 -Grandi taotlus;  

1.2.4.  Lisa 4 -Juhend grandi taotlemiseks;  

1.2.5.  Lisa 5 – Grandiprojekti eelarve eeskiri  

2.       Lepingu ese  

2.1.     Lepingu ese on fondi-poolne toetus grandiprojekti "Teema pealkiri " läbiviimiseks 

grandihoidja nimi ja tema poolt juhitava uurimisrühma poolt Asutus; teaduskond/instituut  

3.       Poolte kohustused  

3.1.     Fond kohustub:  

3.1.1.  kandma asutuse arveldusarvele eelpoolnimetatud grandiprojekti teadustöö kuludeks 20XX . 

aastal fondi nõukogu poolt määratud summa: XXXXXX EEK;  

3.1.2.  kandma eelpoolnimetatud grandiprojekti täitmisega seotud üldkulude katmiseks asutusele 

20% punktis 3.1.1. viidatud summast: XXXXX EEK;  

3.1.3.  üle kandma punktides 3.1.1. ja 3.1.2. nimetatud summad aasta jooksul võrdsetes osades 

igakuiselt.  

3.2.     Grandihoidja kohustub:  

3.2.1.  kasutama talle eraldatud toetust kooskõlas lepingu lisades kokku lepitud korra ja 

tingimustega;  

3.2.2.  esitama fondile saadud toetuse kasutamise kohta kuluaruande üks kord aastas ja 

tegevusaruande fondi nõukogu poolt kinnitatud korra kohaselt;  

3.2.3.  fondi kirjalikul nõudel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise 
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nõude saamisest;  

3.2.4.  fondi kirjalikul nõudel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide 

koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest;  

3.2.5.  arvestama fondi poolt kirjalikult tehtud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas 

lepinguga;  

3.2.6.  nimetama fondi lepingu esemes kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis asjakohastes trükistes 

(artiklid, raamatud, muud trükised jne) ja avalikel esinemistel;  

3.2.7.  viivitamatult teatama fondile asjaoludest:  

3.2.7.1. mis takistavad grandihoidja poolt lepingu täitmist;  

3.2.7.2. lepingu lisade (eelarve ning põhitäitjate ja kraadiõppurite nimekirja) muutmise vajalikkusest;  

3.2.7.3. lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.  

3.3.     Asutus kohustub:  

3.3.1.  võimaldama grandihoidjal ja tema poolt juhitaval uurimisrühmal kasutada grandiprojekti 

täitmiseks oma infrastruktuuri;  

3.3.2.  andma fondi poolt ülekantud toetuse grandihoidja käsutusse punktis 3.1.1. nimetatud 

ulatuses igasuguse viivituseta;  

3.3.3.  arvestama punktis 3.1.2. nimetatud üldkululõivu proportsionaalselt antud grandi raames 

läbiviidava teadustöö kuludega;  

3.3.4.  informeerima fondi olulistest asjaoludest, mis takistavad grandiprojekti täitmist antud 

asutuses;  

3.3.5.  esitama fondile saadud toetuse kasutamise kohta kuluaruande fondi poolt kehtestatud vormil 

üks kord kvartalis kõigi asutuses läbiviidavate grandiprojektide kohta summaarselt kvartali viimase 

kuupäeva seisuga kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks;  

3.3.6.  fondi kirjalikul nõudel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul mitte-sihtotstarbeliselt 

kasutatud või kasutamata jäänud toetuse osa fondi arveldusarvele;  

3.3.7.  võimaldama fondil ja fondi poolt volitatud isikutel kontrollida asutuse ja grandihoidja esitatud 

aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse 

kasutamise sihipärasust.  

4.     Vastutus  

4.1.     Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, hoolsalt ning 

arvestades häid tavasid ja praktikat.  
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4.2.     Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava mittetäitmise korral, kui 

täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.  

4.3.     Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. 

Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 

lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks 

või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.  

4.4.     Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise 

põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites.  

4.5.     Pool teatab teistele pooltele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt 

kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu 

rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud 

tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.  

4.6.     Fond ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis grandihoidjal ja asutustel on tekkinud (nt saamata 

jäänud tulu). Samuti ei vastuta fond uurimistöö sisu ja tulemuste eest.  

4.7.     Grandihoidja ja asutused on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete 

muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel fondile 

tekkinud kahju.  

5.       Vaidluste lahendamine  

5.1.     Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja 

avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.  

5.2.     Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus fondi asukoha kohtus.  

6.       Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine  

6.1.     Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele digitaalselt alla kirjutanud, ja kehtib kuni 

pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.  

6.2.     Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kokkuleppel igal ajal lõpetada.  

6.3.     Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teistele 

pooltele vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette.  

6.4.     Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud 

ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust 

täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel 

saadu tagastamist.  

6.5.     Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teiste poolte huvist tulenevatest 

kohustustest.  
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7.       Lõppsätted  

7.1.     Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest 

õigusaktidest.  

7.2.     Käesolev leping on sõlmitud elektroonselt ning allkirjastatud digitaalselt kõigi osapoolte 

allkirjaõiguslike esindajate poolt.  

Rekvisiidid  

Fond: Sihtasutus Eesti Teadusfond  

Reg. nr: 90000759 

Aadress: Endla 4 

Telefon: 699 6210 

E-mail: etf@etf.ee 

Grandihoidja:  

Isikukood:  

Telefon:  

E-mail:  

Asutus1:  

Reg. nr:  

Aadress:  

Telefon:  

Kontaktisik:  

E-mail:  

Seotud asutuste eelarve  

Eraldatud summa 

Asutus Töötasu ja maksud Stipendiumid Põhivara Välislähetus   Muud   KOKKU 

Asutuse nimi 

      

KOKKU 

      

Eelarve taotlusest 

 

 

 

 

    

Eelarve selgitus(ed)  
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Projekti põhitäitjad (sh. doktorandid) ja magistrandid  

Isik Kraad Asutus 
Amet ja 

koormus 

Alguskuupäev 

(pp.kk.aaaa) 

Lõppkuupäev 

(pp.kk.aaaa) 

Planeeritav 

tasu 

Planeeritav 

stipendium 

Magistrant 

/ doktorant 

Grandi-

hoidja      

    

 

Põhitäit-

ja 
    

      

 

Teiste projektis osalevate isikute arv  

Teistele projektis osalevatele isikutele ette nähtud 

töötasu summa 
 

Poolte allkirjad  

Grandihoidja : 

 

Asutus : 

 

Sihtasutus Eesti Teadusfond : 

 

 


