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IUT ja Teekaart 
• Tuumiktaristu toetuses ei ole valdkondasid ja 

valdkondlikku eelarve tasakaalu 

• Toetus 2013. a esimest korda, jätkutaotlusi sel 
aastal ei ole 

• Tuumiktaristu toetus sõltub rahastatavate IUT 
teemade olemasolust 

• Tuumiktaristu „piiride“ defineerimisel lähtutakse 
„Riikliku infrastruktuuri kaasajastamise“ meetme 
taotlustes toodud eesmärkidest, teenustest ja 
taristu osadest 

 

 

 

 



Tuumiktaristu definitsioon 
• Tuumiktaristu on 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.  



Toetuse eesmärk 
• Tuumiktaristu toetust võib taotleda ja kasutada 

ainult tuumiktaristu asutustevahelise 
ühiskasutuse kulude katmiseks. Asutus 
tuumiktaristu juhendi mõistes on juriidiline isik 
või riigiasutus. 

• Juhul kui tuumiktaristu kuulub mitmele isikule, 
peavad kasutustingimused kolmandatele isikutele 
olema samasugused nagu konsortsiumi 
partneritele va. juhul kui seadusest ei tulene 
teisiti. 

 



2013. a taotlusvoor 
• Maht 523 717 eur 

• Taotluse esitamise periood 15.03-30.04 

• Eelarve 1. aasta (2014) kohta, taotlus ja 
tegevused kuni kuus aastat (2019) 

• Hindavad ekspertkomisjon ja ETAGi 
Hindamisnõukogu 

 



Tuumiktaristu loend 
• Eesti Genoomikakeskus; 
• Eesti e-varamu ja kogude säilitamine; 
• Eesti keeleressursside keskus; 
• Eesti Keskkonnaobservatoorium; 
• Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur; 
• Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik; 
• Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused; 
• Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadus-uuringute 

keskus. 
 
Loend kinnitati 28.02, loend ei ole lõplik 
Toetust saavad taotleda vaid TjaA-asutused (EENet ja 
projektipartnerid ei saa) 



Taotluse esitamine 
• Taotlus esitatakse ETISe vormi kaudu 

• Kui tuumiktaristu kuulub mitmele teadus- ja 
arendusasutusele ühiselt, lepivad teadus- ja 
arendusasutused kokku, kes neist esitab 
tuumiktaristu taotluse. 

• Juhul kui ühe taotluse raames taotletakse 
toetust mitmele asutusele, lisatakse taotluse 
alamlehel „Eelarve“ informatsioon toetuse 
asutustevahelise  jagunemise kohta. 



Taotluse esitamine 2 
• Kohustuslik lisa on asutuse poolt kinnitatud 

tuumiktaristu või selle osa kasutuskord koos 
infoga tuumiktaristu poolt pakutava(te)le 
teenus(t)ele ligipääsu ja nende kasutamise 
tingimuste kohta.  

• 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. 



Toetatavad kulud 
Tuumiktaristu toetusest kaetavad kulud on: 

• personalikulud; 

• lähetuskulud; 

• sisseostetavad teenused; 

• muud tuumiktaristu funktsioneerimise 
tagamiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt 
tuumiktaristu eripärast; 

• asutuse üldkulu kuni 7% otseste kulude summast. 

 



Tuumiktaristu juht ja tugipersonal 
• Tuumiktaristu juhiks võib olla isik kes töötab toetuse 

perioodil vähemalt 0,5 tööajaga tuumiktaristu 
toetust taotlevas teadus- ja arendusasutuses. 

• Tuumiktaristu juht ja tugipersonal ei või olla toetuse 
perioodil sihtfinantseeritava teadusteema juht või 
põhitäitja, uurimistoetusega finantseeritud 
uurimisteema juht või põhitäitja, personaalse 
uurimistoetuse uurimisprojekti juht või täitja,  

• TT juht - välja arvatud juhul kui tema personalikulu ei 
kaeta tuumiktaristu toetusest. 



Tuumiktaristu personal 
• Võib määrata TT juhi, aga ei pea töötasu 

maksma 

• Doktorantidele stipendiume maksta ei saa 

• Personalikulude (ega teiste kuluridade) max % 
kogu taotluse eelarvest ei ole 

• Min-max personali (täitjate) arvu ei ole 

• Juhi min. koormus 0,5, muid piiranguid ei ole 

 



Hindamine  
1. Tehniline kontroll; 

2. Ekspertkomisjon – 

 3 hindajat igale taotlusele, 9 kriteeriumit, 
 hinded skaalas 1-5,  

3. EK koosolek -> koondhinnangud HN-le   

4. Hindamisnõukogu –  

 hinded skaalas 1-5, lõpphinnang, 
 pingerida, rahalise mahu määramine (sh. 
 kulude jaotus), lisatingimused 



Hindamine 2 
5. ETAG saadab taotlejale esialgse otsuse,     

hinnangu ja vajadusel lisatingimused; 

6. Taotleja esitab oma arvamuse   
hindamisnõukogu esialgse otsuse kohta, 
vajadusel tegevuskava tingimuste täitmiseks; 

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



Hindamiskriteeriumid 
Hindamisnõukogu hindab: 

• 1) tuumiktaristu tegevuse eesmärke ja põhjendatust; 

• 2) osutatavate teenuste kirjeldust ning selgitust, kuidas on 
tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine kõigi loom- ja 
inimkatsete puhul; 

• 3) tuumiktaristu kasutamise tingimusi ja korda, mille alusel 
teised isikud saavad tuumiktaristut kasutada ning osakaal, kui 
palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele; 

• 4) teavet taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- 
ja arendustegevuse alamvaldkondades teadus ja arendus-
asutuses täidetavate institutsionaalse uurimisteema 
uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seaduse” alusel taotletaval perioodil rahastatavate 
projektide kohta; 

 

 

 

 

 



Hindamiskriteeriumid 2 
• 5) tuumiktaristu seost teadus- ja arendusasutuses 

täidetavate ülesannetega (sh riiklike rahvusvaheliste 
kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja 
doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja 
arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud 
põhikirjaliste ülesannetega); 

• 6) tuumiktaristu olulisust taotlusega seotud teadus- ja 
arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks Eestis; 

• 7) tuumiktaristu juhi samaväärsete tegevuste 
läbiviimise kogemust; 

• 8) tuumiktaristu toetuse mahu põhjendatust; 
• 9) tuumiktaristu funktsioonide täitmiseks vajalike 

töökohtade arvu ja struktuuri põhjendatust. 
 



Tuumiktaristu ETISe vorm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edasine tegevus 
• ETAG:   

 Tuumiktaristu juhendi kinnitamine 

 Tuumiktaristu vorm ETISes 

 Jooksev info Teekaardi nõukogudele 

 

• Taotlejad (Teekaardi nõukogu): 

 Taotlust esitav asutus, TT juht 

 Taotletavad kulud (teenuse ühiskasutus) 

 Eelarve koostamise alused 

 

 



Küsimused? 
Kontaktid: 
 Priit Tamm  
 priit.tamm@etag.ee  
 tel: 7 300 374 
 
 Merle Leiner 
 merle.leiner@etag.ee  
 7 317 351 
 
 Vallo Mulk 
 vallo.mulk@etag.ee  
 tel: 7 317 348 
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Aruandlus 
• Teadus- ja arendusasutus esitab aruande iga 

kalendriaasta kohta, kui tuumiktaristu toetust on 
saadud, tuues ära toetusega finantseeritud: 

• 1) summaarse töötajate tööaja täistööaja 
ekvivalendis; 

• 2) tuumiktaristu teenuste kasutamise tingimused 
ja andmed kasutamise kohta; 

• 3) tingimuslikult tuumiktaristu toetuse 
eraldamisel esitatud tingimuste täitmise. 



Jätkutaotlus 
Jätkutaotlusele lisatakse: 
• 1) jätkutaotluses nimetatud tuumiktaristu juhi 

andmed; 
• 2) andmed oluliste muudatuste kohta 

tuumiktaristus; 
• 3) käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud 

nõuetele vastav aruanne. 
 
Ekspertkomisjon ei hinda, tegevuste ja mahu 
muutmise osas samad võimalused nagu IUT 


