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Sissejuhatuseks

Institutsionaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuse

kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega

kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus-

ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse

tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ülalpidamiseks eraldatav

toetus (haridus- ja teadusministri määrus §15 lg 2)
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust

• IUT 2014.a taotlusvooru esitati 126 uue IUT uurimisteema

taotlust kogumahus 35 160 884 eurot (ilma üldkululõivuta).

• 2013. a. lõppes 100 SF teadusteemat kogumahuga 11 789 212

eurot.

• Uued IUT taotlused soovisid ~1,9 M€ väärtuses liita

käimasolevaid SF teadusteemasid (kokku 21 teadusteemat).

• Keskmise IUT taotletud uurimisteema maht on 279 000 eurot,

mis on võrreldes eelnenud aastaga kasvanud 9%.
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust (2)

• Haridus- ja teadusminister tegi HN ettepanekul otsuse 75 IUT

uurimisteema rahastamiseks

• asutuste ettepanekul liideti rahastatavate uurimisteemadega

temaatiliselt seotud 15 SF teadusteemat, mis oleksid

lõppenud kas 2014.a või hiljem.

• keskmine 2014.a IUT uurimisteema maht võrrelduna seniste

SF teadusteemade keskmise mahuga kasvanud 1,6 korda

(~180 tuhat eurot), samas on see väiksem kui 2013.a

rahastatud keskmine IUT uurimisteema (~194 tuhat eurot).
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust (3)

SF teadusteemade ja IUT uurimisteemade jagunemine
valdkondlike ekspertkomisjonide vahel.

Valdkondlik

ekspertkomisjon

2013. aastal 

lõppevate SF 

teadusteemade 

arv

2014. aastaks 

taotletud IUT 

uurimisteemade 

arv

Rahastatud IUT 

uurimisteemade 

arv

Rahastatud 

uurimisteemade 

osakaal 

taotlustest (%)

Bio- ja 

keskkonna-

teadused

44 35 24 68

Loodusteadused

ja tehnika

28 44 26 59

Terviseuuringud 7 14 9 64

Ühiskond ja

kultuur

21 33 16 48

Kokku 100 126 75 60
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust (4)

IUT II taotlusvoorus rakendas HN taotluste hindamisel järgmist
struktuuri:
1. teema teaduslik sisu
2. uurimisrühma teaduslik võimekus ning
3. uurimisteema täitmiseks vajaliku infrastruktuuri kvaliteet
(hinnati skaalal 1-5 punkti)
ning
4. teema seos asutuse ja riigi strateegiliste arengukavadega
(hinnati skaalal 1-3 punkti).
Seega võis taotlus maksimaalselt saada kokku 18 punkti; kui
tegemist oli asutusele olulise uurimisteemaga, siis võis lisanduda
veel 2 punkti ehk lõppsummaks võis olla 20 punkti.
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust (5)

Kõigi taotluste hinnete jaotusest annab ülevaate järgmine tabel.

Lõpphinne
teemade 

arv

teemade 

osakaal

17 1 0,79%

16 15 11,90%

15 26 20,63%

14 33 26,19%

13 16 12,70%

12 16 12,70%

11 12 9,52%

10 5 3,97%

9 1 0,79%

8 1 0,79%
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Ülevaade IUT II taotlusvoorust (6)

Institutsionaalse uurimistoetuse 2014. aasta taotlusvooru
tulemused

Asutus Rahastatavate

uurimisteemade arv

Kogurahastus,

eurot

AS Cybernetica 1 168 900

Eesti Biokeskus 1 231 100

Eesti Kirjandusmuuseum 3 468 100

Eesti Maaülikool 3 812 000

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika

Instituut

7 1 265 500

Tallinna Tehnikaülikool 16 3 032 000

Tallinna Ülikool 4 413 900

Tartu Observatoorium 1 288 000

Tartu Ülikool 38 6 450 200



Kuidas  muutused toimisid?

Institutsionaalse olulisuse mehhanism (2 lisapunkti 
olulistele teemadele )

• märgiti  22 strateegiliselt olulist teemat

• neist 17 >>  rahastamisele, ilma  lisapunktideta oleksid rahastamise 
pälvinud 4

• 5 jäid välja: 4 teemat ei ületanud kas ühe või mõlema 
kvaliteedikriteeriumi lävendit (2p), 1 ei jõudnud rahastatavate 
teemade lävendini (sel aastal 12 p)

>>   institutsionaalsete huvi mehhanism töötas  (rahastuse 
sai  13 teemat, mis  ainult kvaliteedikriteeriumide alusel  ei 
oleks  rahastust pälvinud)



Asutuste strateegiliste valikute ebaõnnestumine

Rahastamata jäid mitu asutuste jaoks strateegiliselt olulisena märgitud
uurimisteemat. Selliste suurte, asutuste jaoks oluliste valdkondade
jätkusuutlikkuse eest vastutuse küsimus ei ole praeguseks piisavalt selge.

Institutsionaalse vajalikkuse tagamiseks ei saa teha märkimisväärseid
kvaliteedikompromisse.

>> Asutusele või riigile vajalike, kuid kvaliteedilt nõrkade
teadusvaldkondade väljaarendamiseks IUT ei sobi, selleks on
vaja rakendada teisi, näiteks programmilisi, meetmeid.
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Järeldused IUT II taotlusvoorust 
ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Samaaegselt nii IUT, kui ka PUT täitmisel osalevad teadlased

Et välistada PUT täitjate topeltrahastamist, sätestati PUT taotlejatele
tingimuseks, et nad ei tohi olla IUT põhitäitjad või uurimisteema juhid.

Esitatud IUT taotluste rahaline maht ületas kolmekordselt lõppevate SF
teadusteemade mahtu, mistõttu kõigi rahastatud uurimisteemade taotlusi oli
võimalik rahastada vaid vähendatud mahus.

>> põhimõtteline konflikt IUT põhimõtte ning rahastamisreformi
eesmärgi vahel.
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (2)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Pärast eelotsuste teatavaks saamist soovisid asutused muuta
teadusteemade sisulist mahtu ja/või põhitäitjate nimekirja.

Teadusteemadele antud hinnangud tuginevad teadusteema põhitäitjate
meeskonnale antud hinnangul ning terviklikul tööpaketil. Et vältida
teadusraha koondumist ainult vähestele tipprühmadele, otsustas HN mitte
lubada ka vähendatud mahus IUT uurimisteemadelt põhitäitjaid „välja
võtta“.

HN >> taotluste esitamisel arvestada taotlusvoorude reaalsete
rahaliste mahtudega (vältida ebamõistlikult suuremahulisi taotlusi)
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (3)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Teadlasrühmade jätkusuutlikkus

Paljud uurimisteemad said 2 kriteeriumile madala hinde ja mõnel juhul oli
nõrk jätkusuutlikkus ka uurimisteema mitterahastamise põhjuseks.

HN >> vaja teadusasutuste ja ka poliitikakujundajate tähelepanu, et tagada
teaduse jätkusuutlikkus kõikides valdkondades.

HN >> vaja teadusüldsuses arutelu teadlase karjäärimudeli üle (nii noorte
teadlaste sisenemine kui ka teadlaskarjäärist järk-järguline ning väärikas
väljumine)
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (4)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Riigi teadusasutuste rahastamise mudel

Kvaliteedilävendi olemasolu ei taga IUT rahastamismudelis väikeste (tavaliselt
riigi-) teaduasutuste rahastamise stabiilsust (85% garantii).

HN >> riiklike ülesannetega (riigi teadusasutuste) rahastamine
konkurentsipõhine rahastamismudel >> teadusasutute põhikirjaliste
tegevuste rahastamine
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (5)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Välisekspertiis ja IUT erisus

Hoolimata selgitusest IUT eesmärkide ja erinevuse kohta grandi-tüüpi
uurimistoetustest, on välisekspertidel siiski raske sellest erisusest aru saada,
sest IUT laadseid uurimistoetusi muude riikide praktika ei tunne.

Sellisena antud välisekspertide hinnangute võimaliku kallutatuse
(uurimisteema hindamine projektina) tasandamiseks kasutas HN
ekspertkomisjonides valdavalt välisliikmetest koosnevaid paneele, millised
langetasid hinnanguid konsensuslikult.

>> Välisekspertide instrueerimine põhjalikumaks
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (6)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



Rahastuse maht

Riigieelarveliste uurimistoetuste mahu seiskumine majandussurutise ajast
alates (v.a. 2012.a. PUT mahu kasv - umbkaudu 0,5 M€, pole 2009.a languse
järel uurimistoetuste kogumaht muutunud + inflatsioon) >> surve
riigieelarvelistele uurimistoetustele kasvanud erakordselt suureks.

HN >> uurimistoetuste RE rahastuse mahu kasvatamine lähiaastatel (vähemalt

määral, mis kindlustaks ka TA&I uues strateegias ette nähtud T&A rahastamise
kasvutempo )
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Järeldused IUT II taotlusvoorust (7)

ning soovitused ning ettepanekud T&A asutustele



• Tuumiktaristu toetust võib taotleda ja kasutada ainult

tuumiktaristu asutustevahelise ühiskasutuse kulude

katmiseks.

• Tuumiktaristu toetuseks on riigieelarves planeeritud 523 717

eurot.

• Taotlemine tuumiktaristu loendi alusel (koostab ETAg).

Tuumiktaristu loend on sama, mis 2013. aastal.
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Tuumiktaristu



Tuumiktaristu loend
Kinnitatud ETAg juhatuse 28.02.2013 käskkirjaga nr 1-1.4/13/19 
(http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2013/03/juhatuse-käskkiri.pdf)

• 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 teadusuuringute keskus
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IUT III taotlusvoor

• Meenutuseks veelkord 2013.a. IUT taotlusvoorust: lõppes 100

SF teemat, taotleti 126 IUT, rahastati 75 IUT, keskmine

eraldatud IUT umbkaudu 180 000 eurot

• 2014.a. lõpeb 33 SF teemat kogusummas 2,98 M€

• Valdkondlikult: BK – 7 teemat (kogusummas 912 310 €), ÜK –

7 (475 670 €), TU – 7 (608 350 €) ja LT – 12 (980 920 €).
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IUT III taotlusvoor (2)

• Muudatused määruses >>

– Tehnilised parandused

– Individuaalsete hinnangute kättesaadavaks tegemine

• Muudatused hindamisjuhendis >>

– Lävendid kõigis neljas hindamiskriteeriumis eraldi; ilma summaarse

lävendita

– 2. hindamiskriteeriumi küsimuste arvu vähendatud

• Muudatused menetluskorras >> täpsem taotluste tehniline kontroll

• Muudatused ETIS taotlusvormides >> „T&A tulemuste“ saki info

esitatakse sakkides „Põhjendus“ ja „Isikud“
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IUT III taotlusvoor (3)

• 2014. aastal toimub koondtaotluste ja tuumiktaristu taotluste

esitamine 1. veebruarist 20. märtsini.

• Koondtaotlus ja sellele lisatavad andmed esitatakse ETISe

kaudu.

• Taotluste hindamist korraldab Eesti Teadusagentuur, taotlusi

hindab hindamisnõukogu, kes moodustab hindamiseks

üldjuhul enamuses välisekspertidest koosnevad valdkondlikud

ekspertkomisjonid.
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IUT III taotlusvoor (4)
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Taotlemine

• Koondtaotluses esitatakse selle taotlusvooru olulisemad

teemad, lähtudes asutuse strateegilistest eesmärkidest, ja

olulisuse põhjendus.

• Olulisematele teemadele taotletava toetuse kogusumma võib

olla kuni 30% taotlemise aastal lõppevate taotleja SF ja IUT

teemade summast või väikseima lõppeva SF või IUT teema

maht.



Uurimisteema taotluses esitatakse teiste institutsionaalsete

uurimisteemade või sihtfinantseeritavate teadusteemade liitmise

või lõpetamise tõttu vabanevad ressursid, mille teadus- ja

arendusasutus soovib suunata uurimisteema taotluses

nimetatud uurimisteemasse.

NB! SF 2014 lõppevate teemade summasid ei saa näidata

taotlusvormil täiendava ressursina.

NB! ETF grante ei saa liita.
25

Taotlemine (2) 
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Taotlemine (3) 

Uurimisteema juht

Uurimisteema juhiks võib olla isik:

1) kes on valdkonnas tunnustatud teadlane;

2) kellel on doktorikraad või sellele vastav välisriigi

kvalifikatsioon ja

3) kes töötab uurimisteema täitmise ajal vähemalt 0,5 tööajaga

uurimistoetust taotlevas teadus- ja arendusasutuses.
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Taotlemine (4)

Uurimisteema täitmises osalejad

Uurimisteema täitmises osalevad:

1) uurimisteema juht;

2) uurimisteema põhitäitja;

3) muud täitjad (muud teadustöötajad, õppejõud,

administratiivtöötajad, tehnikud, abitöötajad);

4) magistri- ja doktoriõppe üliõpilased (stipendiume eraldi ei taotleta,

stipendiumideks on võimalik kasutada personalikuludeks

eraldatavat raha).
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• Taotleja nimetab taotluses lisaks uurimisteema juhile kuni viis

uurimisteema täitmisel osalevat põhitäitjat, kelle

kvalifikatsiooni arvestab HN taotluse hindamisel.

• HN hindab teema ülesannete täitmisest lähtuvalt taotletud

töökohtade arvu ja struktuuri otstarbekust.

Taotlemine (5)

Uurimisteema täitmises osalejad (2)
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Uurimisteema juht ega põhitäitja ei osale IUT-ga

finantseeritaval perioodil ühegi teise IUT-ga finantseeritud

uurimisteema täitmises ei juhi ega põhitäitjana.

NB! PUT projekti juhid või täitjad, kes taotlevad IUT-i (juhi või

põhitäitjana), peavad loobuma osalusest PUT projektis, kui

IUT uurimisteema saab rahastatud.

Taotlemine (6) 

Uurimisteema täitmises osalejad (3)
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Taotlemine (7)

Eelarve koostamine - personalikulu
• HN ettepanekul kehtestatakse arvestuslikud täiskohaga töötajate

personalikulu määrad. Arvestuslik personalikulu suurus koosneb

brutopalgast koos kõigi riiklike maksudega. See on suurus, mille järgi

eraldatakse raha, aga mis ei ole asutustele siduv töötasu määramisel.

• 2015. aastaks määrab HN teema põhitäitja arvestuslikuks personalikuluks

32 000.- eurot põhitäitja kohta ja täitja kohta 19 200.- eurot (mis on

orienteeruvalt 60% põhitäitja arvestuslikust personalikulust).

• Eksperimentaalsetel teadusteemadel personalikulud vähemalt 60%

otsestest kuludest ja mitte-eksperimentaalsetel teemadel vähemalt 80%

otsestest kuludest.
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Taotlemine (8)

Eelarve koostamine - rahastavate 
täistöökohtade ekvivalentide arv

• Rahastavate täistöökohtade ekvivalentide arvu aluseks on taotluses

kirjeldatud põhjendatud vajadus töökohtade järgi, samuti kirjeldus

selle kohta, millistest varasematest finantseerimisallikatest on

nimetatud töökohti eelnevalt finantseeritud.

• HN hindab teema ülesannete täitmisest lähtuvalt taotletud

töökohtade arvu ja struktuuri otstarbekust ning otsustab selle ning

taotlusele antud lõpphinde põhjal, mitut töökohta taotletud teema

täitmiseks rahastatakse.
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Taotlemine (9)

Eelarve koostamine – teised otsesed 
kulud

• Lähetuskulud

• Uurimisteema täitmisega otseselt seotud põhivara soetamise kulud

• Uurimisteema täitmisel saadud T&A tegevuse tulemuste

publitseerimise ja populariseerimisega ning intellektuaalomandi

kaitsmise kulud

• Sisseostetavad teadus- ja arendusteenused

• Muud teadustöö läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt

uurimisteema eripärast
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Taotlemine (10)

Eelarve koostamine - üldkulu

• 2015. aastal moodustab üldkulu koos amortisatsioonikulude

komponendiga arvestuslikult 28% otseste kulude (v.a.

sisseostetavad teadus- ja arendusteenused) summast.

• Täpne üldkulumäär sätestatakse haridus- ja teadusministri

käskkirjaga.
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Menetlusprotsess
Taotluste tehniline kontroll

Enne taotluste hindamist kontrollib ETAg 10 tööpäeva jooksul

peale taotlusvooru lõppu taotluste vastavust IUT määruse § 4

esitatud nõuetele ja taotlusvormile. Juhul kui taotluses esitatud

andmed on puudulikud, informeerib ETAg sellest viivitamatult

taotlejat, andes kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

Taotluste tehniline kontroll toimub jooksvalt taotluste laekumise

järjekorras.



Taotlused saadetakse tagasi puuduste kõrvaldamiseks, kui

• Kui koondtaotluses on ebaõigesti arvestatud asutuse strateegilistest

eesmärkidest lähtuvatele taotlusvooru olulisematele uurimisteemadele

taotletava toetuse kogusumma;

• Kui taotluse „isikute“ sakil toodud tabelis on andmed ebatäpsed või

puuduvad, pole lisatud isikute CV-sid või need on kaasajastamata;

• Muude oluliste puuduste avastamisel, näiteks taotleja on ETIS-es taotluse

põhjendusele lisanud „mittelubatud faile“ (lisaks kirjanduse loetelule,

joonistele, tabelitele ja fotodele);
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Menetlusprotsess (2)

Taotluste tehniline kontroll (2)



Kirjalikud retsensioonid (vähemalt 2 retsensenti) .

• Ekspert hindab taotluse 1. ja 2. hindamiskriteeriumit (uurimisteema ja

meeskond) ning annab nende kriteeriumite kohta hinded 5-pallisel skaalal.

• Juhul, kui erinevate ekspertide antud koondhinded uurimisteema

taotlusele erinevad üksteisest märgatavalt, kaasab ekspertkomisjon

täiendava eksperdi.

• Hälbivat arvamust ei võeta ekspertkomisjoni hinnangu koostamisel

arvesse.
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Menetlusprotsess (3)

Retsensioonid
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Menetlusprotsess (4)

Valdkondlikud ekspertkomisjonid

• Valdkondliku ekspertkomisjoni koosolek -> vajadusel ja võimalusel

kaastakse ka ekspertarvamuse koostanud eksperdid.

• Ekspertkomisjoni hinnang kujundatakse konsensusprintsiibil.

• Ekspertkomisjon annab 5-pallisel skaalal hinnangu uurimisteema taotluse

1. ja 2. kriteeriumile ning taotluse 3. kriteeriumile (hinnang teema

täitmiseks vajaliku taristu olemasolule ja seisundile) 3-pallisel skaalal.

• Ekspertkomisjoni hinnangu andmise aluseks on ekspertarvamused, mis ei

ole aga ekspertkomisjoni hinnangu kujundamisel siduvad.
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Menetlusprotsess (5)

Hindamisnõukogu otsus 

• Ekspertkomisjoni hinnang on hindamisnõukogule taotluse

kriteeriumite 1.-3. hindamisel oluliseks sisendiks, kuid ei ole

lõpphinnangu andmisel siduv.

• Lisaks taotluse kriteeriumitele 1.-3. hindab hindamisnõukogu

3-pallisel skaalal ka taotluse 4. kriteeriumi, s.o. taotluse

seotust teadus- ja arendusasutuse ülesannetega.
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Menetlusprotsess (6)

Lõpphinne

• Asutuste poolt oluliseks märgitud teemade taotlustele

lisatakse hindamisnõukogu poolt kõikide kriteeriumite hinnete

summale täiendavad 2 punkti.

• Taotluse 1.-4. kriteeriumi hinnete summeerimisel saadakse

taotluse lõpphinne, mis asutuste poolt oluliseks märgitud

teemade puhul on kuni 18 ja teiste teemade puhul kuni 16

punkti.



• HN moodustab uurimisteemade taotluste valdkondlikud
pingeread, mille aluseks on taotlustele antud lõpphinded.

• HN fikseerib valdkondliku rahastuse proportsioonid ja
võimaliku valdkondadevahelise ümberjaotuse suuruse enne
hindamise algust hindamisnõukogus.
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Menetlusprotsess (7)

Pingeread
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Menetlusprotsess (8)

Hindamisnõukogu otsus
• HN võib hindamise tulemuses kirjeldada tingimused, mida teadus- ja

arendusasutus on kohustatud uurimistoetuse saamisel täitma.

• ETAg teeb HN esialgse otsuse koos taotlusele antud hinnangu ja hindega

taotlejale kättesaadavaks. Taotleja esitab selleks ettenähtud aja jooksul

oma tagasiside hindamisnõukogu esialgse otsuse kohta. Juhul kui HN on

kirjeldanud tingimused, mida uurimistoetuse saamiseks tuleb täita, esitab

taotleja tegevuskava tingimuste täitmiseks.

• Rahastamisettepanekut ei tehta nende taotluste puhul, mille 1. või 2.

kriteeriumi koondhinne on alla 3 punkti või mille 3. või 4. kriteeriumi

koondhinne on alla 2 punkti.
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Taotlusvorm
Teema taotlus avatakse asutuse administraatori vaates
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Taotlusvorm (2)

Koondtaotluses kuvatakse asutuse administraatori vaates lisaks

uutele taotlustele ka uurimisteemade jätkutaotlused



Taotlusvorm (3)
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Asutuse administraator täidab uutes taotlustes asutuse

üldinformat-

siooni

puudutavad

lahtrid
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• Ühistaotluse sakis “Taotlused” on iga valdkonna all tekstikast

"Kommentaar valdkonna uurimisteemade kohta IUT määruse

§4 lg 4 pp 2-3 mõistes”.

• Tekstikasti ees olevasse loendisse tulevad ka käimasolevad IUT

teemad ehk siis jätkutaotlused. Samas nende kohta vastavalt

määrusele ei pea vastavat ülevaadet andma.

Taotlusvorm (4)
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Taotlusvorm (5)

Asutuse administraator täidab ka uute uurimisteemade taotluste

sakis „Põhjendus“ asutuse taustformatsiooni puudutavad lahtrid
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Taotlusvorm (6)

Teema juht täidab 

uurimisteema 

taotluse sakis 

„Põhjendus“ 

ülejäänud 

uurimisteema 

põhjendust 

puudutavad 

lahtrid
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Taotlusvorm (7)

Seotud publikatsioonid (kuni 15 olulisemat) ja tööstusomand (kuni 15 

olulisemat) on saki „põhjendused“ lõpus.
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Taotlusvorm (8)

Taotluses tuleb teema märkida ühte valdkonda (s.o. vastavasse

ekspertkomisjoni), kuhu teema tundub taotleja arvamusel enim

kuuluvat. Juhul kui taotluse sisu vastab selle ekspertkomisjoni

hinnangul rohkem mõne teise ekspertkomisjoni pädevusele, võib

esialgne hindamisnõukogu taotluse edasi suunata.
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Taotlusvorm (9)

Sakis „Isikud“ 

kuvab ETIS 

automaatselt juhi

ja kõigi 

põhitäitjate

taotlusele lisatud 

CV-des 

deklareeritud 

teadustulemused.
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Taotlusvorm (10)

teema jätkusuutlikkus
Teema jätkusuutlikkuse tagamiseks peaks teemasse olema kaasatud

nii tippteadlased kui ka järelkasv.

Jätkusuutlikkuse tagamise huvides on vajalik lisaks tugevale juhile ka

tugevate põhitäitjate olemasolu - uurimisteema täitmine peab olema

tagatud juhtudel, kui peaks toimuma teema juhi vahetus. Järelkasv

peab tagama vajadusel uurimisteema täitmise ja ka juhtimise

ülevõtmise pikemas ajaperspektiivis.
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Taotlusvorm (11)

Täitjad. Sakis „Isikud“ kuvab infosüsteem automaatselt kõigi teiste

infosüsteemis kasutajakontot omavate ja taotlusega seotud isikute loetelu.

Sellele lisaks tuleb täitjate valikut kommenteerida, näidates ära täitjate

töökohtade arvu ja struktuuri.
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Taotlusvorm (12)

Sakis „T&A tegevus“ lisatakse infosüsteemis registreeritud käimasolevad

seotud (sh ka eelneva kolme aasta) projektid. Sellele lisaks tuleb lisatud

projektide seotust kommenteerida, näidates ära nende seos juhi ja

põhitäitjatega.
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Taotlusvorm (13)

Sakis „Eelarve“ kirjeldatakse ja põhjendatakse vajalikke kulutusi eelarveridade

lõikes. Eelarve tuleb taotluses esitada vaid ühe aasta kohta
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Jätkutaotluse vorm

Uurimisteema jätkutaotluse vormis kuvatakse eeltäidetult eelmisel aastal

sisestatud/korrigeeritud taotluse üldandmed.

Jätkutaotluse vormi sakil „T&A tegevus“ on võimalik täiendada seniste

teadustulemustena avaldatud teaduspublikatsioonide ja patentide ning

kaitstud doktori- ja magistritööde loendeid.
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Jätkutaotluse vorm (2)

Jätkutaotluse vormi sakil „T&A tegevus“ on võimalik täiendada ka

uurimisteemaga seotud projektide ja rahvusvaheline ja Eesti-sisene

koostööprojektide loendeid.
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Jätkutaotluse vorm (3)

Jätkutaotluse vormi sakil „Eelarve“ on teema juhil vaja esitada 2014 a

korrigeeritud eelarve
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Jätkutaotluse vorm (4)

Jätkutaotluse vormi sakil „Eelarve“ on vajalik kirjeldada järgmise aasta

eelarvemahud eelarveridade kaupa (lähtudes käesolevaks aastaks eraldatud

kogumahust).
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Jätkutaotluse vorm (5)

Uurimisteema jätkutaotluse vormi sisse on integreeritud

A. Finantsaruanne (ainult 2013. aastal alanud uurimisteemadel)

B. Vahearuanne (täidavad need, kes soovivad teha muudatusi põhitäitjate

koosseisusus ja arvus)

A. aastase finantsaruande väljad (ainult 2013. aastal alanud uurimisteemadel)

sakis „Eelarve“, kui ka summaarne teadustöötajate täistööaja ekvivalent –

kuvatakse neile eraldi sakina „Personali koondarvestus“ (2014. aastal alanud

uurimisteemadele seda sakki ei kuvata).
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Jätkutaotluse vorm (7)

B. vahearuande väljad (vaid vahearuannet esitavatele teemadele kohustuslike

väljadena; teistele ei ole nende täitmine kohustuslik!):

• „Tingimuslikult uurimistoetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmise

kirjeldus“ (sakis „Üldandmed“);

• „Muudatused põhitäitjate koosseisus ja arvus“ (sakis „Isikud“);

• „Juhul, kui taotletakse muudatusi põhitäitjate koosseisus, siis kirjeldada,

kuidas on tagatud uurimisteema eesmärkide täitmine ja jätkusuutlikkus“ (sakis

„Isikud“);

• sakk „Taristu“ väljadega „1. Uurimisteemaga seotud taristu olemasolu ja selle

kasutamine uurimisteema täitmisel“ ja „2. Uurimisteemaga seotud taristu

taotletav täiendamine“
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Jätkutaotluse vorm (8)

Tuumiktaristu jätkutaotlus esitatakse käesoleval aastal paberkandjal (vormid

saadetakse TT juhtidele personaalselt ja tehakse kättesaadavaks ka ETAg

kodulehel).

Tuumiktaristu jätkutaotlused allkirjastatakse (kas paberkandjal või

digitaalselt) ja lisatakse ETIS-es „lisatavate failidena“ asutuse koondtaotlusse.

Täiendav informatsioon TT jätkutaotluste kohta:

Priit Tamm – tel: 730 0374; 5016624; e-mail:priit.tamm@etag.ee
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Täname tähelepanu eest!


