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Grandiprojekti asutuse poolt kinnitatud lõpparuanne tuleb esitada Teadusfondile Eesti Tea-

dusinfosüsteemi (www.etis.ee) kaudu hiljemalt 3 kuu jooksul pärast projekti lõpetamise 

tähtaega
1
. Kui mitmeaastane grandiprojekt on nõukogu otsusega suletud enne kavandatud 

lõpptähtaega, siis esitab grandihoidja lõpparuande grandi toetusel täidetud projektiosa koh-

ta. 

 

Grandiprojekti lõpparuanne koosneb: 

· grandiprojekti üldandmetest (projekti nimi ja number, algus- ja lõppkuupäev, grandi-

hoidja nimi või nimed, asutus või asutused) 

· avalikkusele suunatud projekti tulemuste annotatsioonist nii eesti kui inglise keeles 

(mõlemad kuni 2100 tähemärki) 

· projektis tehtud töö ja saadud tulemuste kirjeldusest ning analüüsist (lisatud failina 

kuni 3000 sõna) – vt allpool toodud struktuuri 

· projektis osalenud isikute nimekirjast (koos neile makstud töötasude ja/või stipen-

diumitega aastate lõikes) 

· projekti raames kaitstud magistri- ja doktoritööde nimekirjast 

· kulude aruandest aastate lõikes kulukirjete kaupa 

· projekti raames soetatud põhivara nimekirjast koos selgitusega 

· projekti raames toimunud välislähetuste nimekirjast (lähetuse kestus, eesmärk, lähe-

tuses viibinud isik ja sihtpunkt) 

· projekti tulemusena avaldatud Teadusfondi toetusele viitavate elektrooniliselt (kui 

publikatsioonist on pdf-fail) või lingi vahendusel (kui publikatsioon on Internetist kät-

tesaadav) lisatavate teaduspublikatsioonide loetelust
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· projekti tulemusena avaldatud Teadusfondi toetusele viitavate teadust populariseeri-

vate publikatsioonide loetelust 

· projekti tulemusena ilmunud Teadusfondi toetusele viitavate paberkandjal esitatavate 

trükiste loetelust 

NB! Kui publikatsioon on veel ilmumata, kuid toimetuse poolt antud kujul ilmumiseks akt-

septeeritud, lisada vastav toimetusepoolne kiri. 

 

Grandiprojekti tulemuste kokkuvõtte struktuur on järgmine: 

1) sissejuhatus, milles selgitatakse projekti eesmärke, probleemi lahendamise viisi ja la-

henduse originaalsust. Kui töö käigus on ühel või teisel põhjusel tekkinud lahknevused 

grandi taotluses kavandatust, siis tuleb seda selgitada ja põhjendada; 

2) töö tulemina saadud olulised teadustulemused, nende originaalsus ja tähtsus teaduse-

le, samuti lahendamata jäänud probleemid ja töö edasiarendamise võimalused; 

3) tulemuste võimaliku praktilise väärtuse kirjeldus. Näidata kus, mil moel saaks neid ra-

kendada ja kes on võimalikud koostööpartnerid. 

 

                                                           
1
 Järeldoktori grandi lõpparuanne esitatakse kaks nädalat pärast grandi lõppkuupäeva. 

2
 Publikatsioon peab olema sisuliselt seotud grandiprojekti teemaga 
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Kui Teadusfondi toetusele viitav publikatsioon ilmub pärast projekti lõpparuande esitamist, 

siis tuleb saata Teadusfondile tagantjärele teade töö ilmumisest koos ilmumisandmetega. 


