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Tegevusaruanne

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri (edaspidi ETAg) tegevusaruanne annab ülevaate kõige olulisematest tegevustest ja arengutest 2015. aastal.

ETAg-i missioon on toetada tõhusalt ja efektiivselt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning

aidata kõikide oma tegevustega kaasa teadus- ja uuendustegevuste sotsiaalse ja majandusliku mõju ning sünergia kasvule.

ETAg-i asutas Eesti Vabariik 01.03.2012.a SA Eesti Teadusfond ja SA Archimedes Teaduskoostöökeskuse osakonna ühendamisel,

asutajaõigusi teostab Haridus- ja teadusministeerium (edaspidi HTM). ETAg kuulub HTM-i haldusalasse ning koostööd ministeeriumi ja

sihtasutuse vahel reguleerib koostöö- ja haldusleping.

ETAg-i strateegilist juhtimist ja järelevalvet teostab haridus- ja teadusministri nimetatud seitsmeliikmeline nõukogu, mille kohustused ja õigused

on määratud sihtasutuse põhikirjas. ETAg-i tööd juhib ja tegevuse eest vastutab nõukogu poolt kinnitatud juhatus. Eesti teadus- ja

arendustegevuse kvaliteedi hindamiseks töötab sihtasutuse juures hindamisnõukogu, mis on kolmeteistkümnest liikmest koosnev erinevate

teadustegevuse valdkondade tunnustatud teadlaste ekspertnõukogu.

Sihtasutuse sisekontrolli korraldab siseaudiitor, kes on juhatusele nõuandev isik ja kelle ülesanded on kirjeldatud ametijuhendis.

ETAg-is on kuus osakonda, millest viis on põhitegevuste ja üks tugitegevuste korraldamiseks. ETAg-i peakontor asub Tartus ( Soola 8) ja

harukontor Tallinnas (Lauteri 5) ning  Brüsselis asub Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroo.

Sihtasutuse põhikirjaline ülesanne on toetuste eraldamise teel alus- ja rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimine ning

sellekohase riikliku teaduspoliitika elluviimine ja rakendamine, toetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüs ning rahvusvahelistes

teadusprogrammides osalemise korraldamine vastavalt Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide ning Sihtasutusele

halduslepinguga pandud riiklike ülesannete raames eraldatud vahenditele.

ETAg-i 2015. aasta tegevuskava lähtus ETAg-i arengukavas püstitatud strateegilistest eesmärkidest, asutuse põhikirjalistest ülesannetest ja

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias 2014 -2020 „Teadmistepõhine Eesti“ sätestatud prioriteetidest.

Arengukavas püstitatud strateegiliste tegevuseesmärkide elluviimiseks vajalikud tegevused koondusid viie tegevussuuna alla:

1. Eesti teaduskeskkonna ja riigipoolse teadustöö toetussüsteemi kujundamine operatiivseks, mõistlikuks ja vajaduste põhiseks;

2. Eesti TAI kogukonnale juurdepääsu tagamine rahvusvahelisele oskusteabele, teadmusele, taristule ning rahastamisele ja rahvusvahelises

koostöös osalejate kvaliteedi, võimekuse ja konkurentsivõime kasvule kaasa aitamine;

3. Eesti TAI poliitika kujundamisel aktiivne osalemine, kasutades tõendipõhiste otsuste tegemiseks kogu kättesaadavat ja teemat hõlmavat

struktureeritud andmestikku ja partnerite võrgustikku;

4. Teadmiste väärtustamine ühiskonnas;

5. ETAgi kujundamine efektiivselt töötavaks, kompetentseks ja usaldusväärseks, partnereid kaasavaks ja oma töötajaid väärtustavaks

organisatsiooniks.

 

Tegevussuundade täitmisel olid 2015.a. prioriteedid:

1. struktuurivahendite uue perioodi programmide käivitamine. Nendeks on

a.  nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute programm;

b.  ministeeriumide ja riigiasutuste TA tegevuse toetamise ja võimekuse kasvatamise programm,

c. teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise programm,

d. teaduse populariseerimise programm. 

2.         Koostöö suurendamine ettevõtlus- ja innovatsioonisektoriga. 

3.         Käimasolevate programmide lõpuleviimine:  tegevuste administratiivne lõpetamine, programmide tulemuste tutvustamine teadlaskonnale 

ja avalikkusele trükiste, meediakanalite ja konverentside vormis. 

4.         Uute nn horisontaalsete teemade käivitamine - teadustöö raames loodud intellektuaalomandi käsitlemise problemaatika avamine. 

5.         Asutuse struktuuri ja ametikohtade analüüsimine ja hindamine ning korrigeerimine vastavalt prioriteetsetele tööülesannetele ja 

eesmärkidele. 

Neljast ettevalmistatud programmist said 2015.a. haridus- ja teadusministri kinnituse kolm: „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja 

järelkasvu toetamise“ programm Mobilitas Pluss, „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise“ programm RITA, loodus-, täppis- ja 

tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseeriv programm TeaME+. Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute programm jagati 

kaheks. Haridus- ja teadusministri määrusega sai kinnitatud meede „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades“, kuid suurprojekte toetava NUTIPRO programmi kinnitamine jäi ministeeriumide vaheliste eriarvamuste tõttu 2016. aasta 

algusesse. 

2015.a. lõppes viis programmi Mobilitas, ERMOS, TerVe, KESTA ja TeRas. Seoses programmide lõpetamisega toimusid lõpuseminarid ja 

konverentsid, koostati lõpuaruanded. Iga programmi olulisemaid tegevusi on kajastatud vastava tegevussuuna juures. 

2015.a. loodi koostöösidemeid ettevõtjate ja neid esindavate kogudega. Uute programmide ettevalmistamisse kaasati Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Kohtuti ettevõtjate ja nende esinduskogudega. Kuna H2020 on suunatud 

võrreldes varasemate raamprogrammidega rohkem ettevõtjatele, siis kasvas konsultatsioonide arv  ettevõtjatele, moodustades 60% 

konsultatsioonide koguarvust.  2015. aastal olid HORISONT 2020  736-st taotlejast 227 väike ja keskmise suurusega ettevõtet (VKE). 

 

Teaduseetika, teaduse avaandmete, tööstusomandi ja ETAg-i uue kodulehe väljatöötamiseks moodustatud tööpered tõid välja probleeme ja 

pakkusid lahendusi ning nende eestvedamisel toimusid neil teemadel seminarid ja konverentsid.  

Töökorralduse efektiivsuse tõstmiseks viidi läbi töömahtude mõõdistamine, mille tulemusena koondati neli ametikohta ja korraldati ümber 

tööprotsesse. Uute tõukefondide programmide paremaks juhtimiseks loodi teadusprogrammide osakond.
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1.         Eesti teaduskeskkonna ja riigipoolse teadustöö toetussüsteemi kujundamine operatiivseks, mõistlikuks ja vajaduste põhiseks 

ETAg menetleb teadus- ja arendustegevuse finantseerimise viit riiklikku rahastus instrumenti: institutsionaalseid ja personaalseid 

uurimistoetusi (vastavalt IUT, PUT), TA asutuste sihtfinantseeritavaid teadusteemasid, SA Eesti Teadusfond poolt välja antud grante ning 

tuumiktaristu toetusi. 

2015. aastal käivitus 34 uut IUT-teemat, mis lisandusid aastatel 2013-2014 käivitunud 106 IUT teemale. Rahaliste vahendite nappuse tõttu jäi 

2016. aastal IUT taotlusvoor ära ja toimus 140 IUT jätkutaotluste voor. Hindamisnõukogu tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku jätkata 

2016. aastal kõigi 140 käimasoleva IUT teema finantseerimist. 

PUT 2016. aasta taotlusvooru, mille maht oli 3,14 mln eurot, laekus 352 uut taotlust 15-st erinevast TA asutusest kogumahus ~20 miljonit eurot, 

neist bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas 59, loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas 107, terviseuuringute valdkonnas 33, ühiskonnateaduste 

ja kultuuri valdkonnas 84 ning 69  järeldoktori (JD) toetuse taotlust. Nendest üks taotlus ei kvalifitseerunud ning kaks taotlejat loobusid ise. 

Menetleti PUT jätkutaotlusi 2016. aastaks, mida oli kokku 123. Hindamisnõukogu tegi ettepaneku jätkata nende kõigi uurimisprojektide 

rahastamist 2016. aastal. 

Kuna TA asutuste uute sihtfinantseeritavate uurimisteemade eraldamine lõpetati 2012. aastal, siis 2015. aastal toimus vaid jätkutaotluste 

menetlemine. Kõik üheksa jätkutaotlust said hindamisnõukogult soovituse nende rahastamise jätkamiseks 2016. aastal. 

Kuna uusi ETF grante ei lisandunud, siis 2015. aastal toimus 2014. aastal lõppenud grantide finantsaruannete ning grantide lõpparuannete 

kontroll, samuti 2016. aastal jätkuvate grantide jätkutaotluste menetlemine. Kõigi 2016 jätkuvate ETF grantide jätkamise kiitis heaks ka 

hindamisnõukogu. Kokku lõppes 2015. aastal 188 ETF granti, mille finantsaruannete ja lõpparuannete menetlemine jäi aastasse 2016. 

Väga töömahuka osa taotluste menetlemisest moodustas retsensentide otsimine ning nendega suhtlemine. Kokku pöörduti PUT/PUT JD 

taotluste retsenseerimiseks 1518 retsensendi poole, kellest 674 osales taotluste retsenseerimisel. 

Tuumiktaristute  töö toetamiseks  taotleti  2016. aastaks  kokku  1 212 101 eurot. Toetuste eelarve oli sama, mis 2015. aastal ehk 523 717 

eurot. Hindamisnõukogu ettepanekul rahastati kõiki 7 jätkutaotlust samas mahus nagu 2015. aastal, lisaks toetati Eesti Keeleressursside 

Keskuse uut taotlust 19 260 euro ulatuses. 

Lisaks nõustati 9 riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamise meetmest (2007-2013) ja 6 teaduse rahvusvahelistumise programmist 

toetuse saanud teekaardi objekti ja nende lõpparuannete kirjutamist ning 5 investeerimisettepaneku esitajat 2014-2020 riikliku infrastruktuuri 

taotlusvoorus, mille tähtaeg on 29.02.2016. 

05.10.2015 korraldati Tartus „Teaduse infrastruktuuride päev“ (74 osalejat) ja 30.11.2015 infopäev EL struktuurifondidest rahastatava tegevuse 

„Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ (60 osalejat). 

Teaduseetika teemal toimus 17.-18. septembril 2015 Tartus ja Tallinnas seminar „Hea teadustava“, kus esinesid rahvusvaheliselt tunnustatud ja 

kogemustega koolitajad Austriast ja Saksamaalt. Mõlemal päeval oli osalejaid ca 60. Seminaril tutvustati teadustöö peamisi reegleid, tavasid ja 

põhimõtteid kooskõlas riiklike ja rahvusvahelistele normidega ning peeti ettekandeid andmekaitse, autoriõiguste, teaduslike uurimistööde 

avaldamisprotsessi, juhendamise ja konfliktolukordade lahendamise teemadel. 

Septembris korraldati rahvusvaheline intellektuaalomandi teemaline konverents „Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi 

aspektid Eestis ja Euroopas“, millest võttis osa ligi 200 inimest. 

Toimus teadlastele suunatud seminar soolise aspekti arvestamisest teadusuuringutes, kus  Eesti  ja välisesinejad rääkisid soolise aspekti 

arvestamise meetoditest, teadusuuringutest ning EL soolõime poliitikast teadusvaldkonnas. 

Tagasiside saamiseks ETAg-i tegevustele ja rahastusreformile telliti suuremahuline uuring „Eesti Teadusagentuuri käivitamise ja teaduse 

rahastamise reformi tagasisideuuring“, mille käigus ETAg-i peamised sihtgrupid said avaldada arvamust ETAgi tegevuste, nende vajalikkuse 

ning teaduse rahastamise reformi  kohta. Uuringust järeldus, et erinevate sihtrühmade arvamus ETAg-i töö kohta  erineb: tippteadlased on 

hinnangutes kriitilisemad kui noorteadlased.  ETAg-i loomist eraldi institutsioonina peeti kokkuvõttes vajalikuks ning avaldati lootust, et meie 

mõju teaduskorralduses edaspidi suureneb. Teadlaskonna arvamused selle kohta, kuidas ETAg on oma ülesannete täitmisega toime tulnud, ei 

olnud ühesed. Vastajail pigem puudub selge ülevaade ja arusaam sellest, milline on olnud ETAg-i töö tulem ühiskonna ja teadlaskonna jaoks. 

Hinnangutest ilmneb ka see, et osaliselt  on teadusagentuurile omistatud kriitiliste hinnangute põhjuseks teaduse vaegrahastamisest tekkinud 

 pinged teadussüsteemis. 

2015. aasta suvel esitleti IKT ja õigusteaduste valdkonna sihtevalveerimise raporteid ning alustati  rahvusprofessuuride sihtevalveerimise 

läbiviimist, mille lõpetamine lükkus lähteülesande muutmise  ja ETIS2 rakendumise tõrgete tõttu 2016. aastasse. Viidi läbi korralised 

evalveerimised terviseuuringute ning bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas, kus positiivse evalveeringu said Tervisetehnoloogiate 

Arenduskeskus AS ja OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus. 

Oluline osa tegevustest oli  seotud granditaotluste hindamiseks vajaliku informatsiooni kogumise ja analüüsimisega. Koostati 

rahvusvahelistest raportitest  eestikeskseid kokkuvõtteid, mitmeid teaduspoliitika kujundamist toetavaid analüüse ( asutuste positsioneerumine 

baasfinantseerimise andmete alusel,  stsenaariumianalüüs rahastamise tulevikust, õppekavade analüüs EHISe andmete põhiselt).  Alustati  

retsensentide andmebaasi loomist  ja töötati välja ja esitati HTM-le ettepanek TA projektide klassifikaatori loomiseks ETIS2-s. 

2.         Eesti TA&I kogukonnale juurdepääsu tagamine rahvusvahelisele oskusteabele, teadmusele, taristule ning rahastamisele ja 

rahvusvahelises koostöös osalejate kvaliteedi, võimekuse ja konkurentsivõime kasvule kaasa aitamine 

Eesti teadlaste üleeuroopalises teaduskoostöös osalemist toetab ETAg nii rahaliselt kui ka informatsiooni jagades ja nõustades. ETAg  täitab 

Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 Eesti kontaktpunktide võrgustiku ülesannet Horisont2020 konsultandid jagavad 

raamprogrammis osalemisest huvitatud organisatsioonidele ja isikutele infot konkursside toimumise ja neis osalemise tingimuste kohta, 

organiseerivad infopäevi ja konverentse, viivad läbi koolitusi, nõustavad taotlejaid. 2016.-2017. aasta tööprogramme ning konkursse  tutvustati 

infopäevadel üle Eesti. Kokku toimus 2015. aastal 81 infopäeva, koolitust ja seminari, individuaalseid konsultatsioone viidi läbi144 korral ning 

vastati 1672 päringule. Lõviosa (60%) konsulteeritavatest olid erinevate ettevõtete esindajad. 

Konsultandid, kaasates eksperte ministeeriumidest ((Haridus- ja teadusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 

Maaeluministeerium, Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium,), ülikoolidest (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna 

Ülikool), rakenduskõrgkoolidest (Eesti Lennukolledž, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool), erialaorganisatsioonidest (Vähi TAK, 

EENet, Elering, EITL),  teadusasutustest (Tartu Observatoorium) ning partnerorganisatsioonidest (EAS), täidavad ka Horisont 2020
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programmikomitee delegaadi ülesandeid. 2015.a. osaleti 30 programmikomitee koosolekul, kus peamisteks teemadeks olid 2014-2015. aasta 

taotlusvoorude tulemused, stabiilsuse ja kasvu pakt, hindajate osakaal riigiti ja sooline tasakaal, 2016-2017. aasta tööprogrammide sisu, 

Euroopa teadusruumi eesmärkide täitmine. 

Rahvusvahelise teaduskoostöö strateegilise suunamise osas jõuti koostöös ministeeriumide, teadusasutuste ja EAS-iga esimese 

raamdokumendini “Eesti osaluse strateegiline raamistik Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes“, mis kinnitati 

Vabariigi Valitsuse korraldusega ja millest lähtudes koostati „Eesti EL partnerluste 2016. aasta osaluskava“, mille kiitis heaks teaduspoliitika 

komisjon ja kinnitas ETAg nõukogu. Raamistiku ja osaluskava koostamiseks korraldati kolm ministeeriumide ümarlauda ja kohtuti 

ministeeriumide ning teaduasustuste ja EAS-i esindajatega. EL partnerlustes osalemine on ressursimahukas, seetõttu on valikute tegemine 

äärmiselt vajalik. Ministeeriumidega arutelude tulemusena otsustasid Maaeluministeerium ja Keskkonna-ministeerium osaleda ja rahastada 

Läänemere koostöö programmi BONUS. 

ETAg osales Läänemere ühises teadus- ja arendusprogrammis BONUS, kus „Sustainable Ecosystem Services“ konkursil osutus viis 

teadlasgruppi nelja projektiga edukaks. Tänu haridus- ja teadusministri toetusele jätkub Eesti osalemine teadus- ja arendusprogrammis BONUS 

2. Sellega kaasneb ETAg-l kohustus rahastada BONUS jätkuprogrammi aastatel 2018-2023 ühe miljoni euroga. 

ETAg osales 13 ERA-NET Pluss ja ERA-NET Cofund konsortsiumis, neist 11-s selgusid edukad osalejad. Kokku osales üheteistkümne konkursi 

taotlusvoorudes 142 Eesti taotlejat, neist 12 koordinaatorina. Seisuga 01.01.2016 on teada kümne konkursi tulemused (puuduvad HERA 

andmed), edukaid osalejaid on 17, neist 5 koordinaatorina. ETAg osales konkursi teemade valikul, määras liikmed juhtkomiteesse ning 

hindamispaneeli, korraldas taotlejate informeerimise ning konsulteerimise, viis läbi taotluste esmase kontrolli, osales rahastavate 

organisatsioonide koosolekutel, kus otsustatakse rahastatavate projektide lõplik pingerida. 

Korraldati Eesti osalemist Euroopa teadus- ja tehnoloogiaalases koostöövõrgustikus COST, kus Eesti osales 223-s COST projektis (370 

osalejat). Toimus traditsiooniline COST seminar. 

Esimest korda osales Eesti Põhjamaade koostöös toimunud NordForsk ühiskonkursil “Joint Nordic-Baltic Call on user-driven innovation within 

health and welfare”, kus seekord otsustati rahastada vaid 2 projekti. Kahjuks ühtegi konsortsiumisse Eesti ei kuulunud. 

Jätkus kahepoolne koostöö Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalase koostööprogrammi Parrot raames. Reisigrantide taotlusi laekus 16 

kogusummas 331 670 eurot, sh ETAg-ilt 141 560 eurot, rahastada otsustati 6 taotlust. Lõplik eelarve 2015-2016. aasta projektidele kujunes 

94 800 eurot. Taiwani ja Eesti koostööprogrammist rahastati kolme Eesti teadlase visiiti Taiwanisse ja kolme Taiwani teadlase visiiti Eestisse. 

Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu järeldoktori stipendiumi kasutas üks Eesti teadlane. 

2015. aasta oli Norra-Eesti teaduskoostöö programmi esimene aasta, mil kõik 13 rahastatavat projekti olid terve aasta vältel töös. 

Aruandeaasta alguseks olid loodud kõikide projektide kodulehed. Korraldati infopäev projektijuhtidele, kontrolliti projektide kuludokumente. 

Toetati nelja ülikooli (EMÜ, TLÜ, TTÜ, TÜ) teadus- ja arendusosakondade töötajate ( kokku 8) osavõttu juulis Leidenis toimunud EARMA 

(European Association of Research Managers and Administrators) aastakonverentsist „Global outreach: enabling cultures and diversity in 

research management and administration“. 

2015. aastal lõppesid teadlaste rahvusvahelist mobiilsust toetavad programmid Mobilitas ja ERMOS. Teadlasmobiilsuse programmist 

Mobilitas rahastati kogu programmi perioodil kokku 127 järeldoktorit,  tippteadlase grandi toel töötas programmiperioodil 18 uurimisgruppi, kus 

osales üle 200 teadlase. 2015. aastal korraldas ETAg koostöös TTÜ-ga tippteadlase Jarek Kurnitski grandi uurimistulemustele tuginedes 

konverentsi „Liginullenergiahooned täna ja homme“. Programmi tulemustest laiema avalikkuse teavitamiseks anti välja kolm Mobilitase 

grandihoidjate teadustöö tulemusi koondavat trükist „Mobilitas Compass“. Alates 2012. aastast on ETAg Mobilitase projekti lõpetanud 

järeldoktorite ja tippteadlaste hulgas läbi viinud kolm rahulolu-uuringut, mis käsitlesid grandihoidjate hinnangut mh grandi taotlusprotsessile, 

partnerasutusele, juhendajale, isiklikule arengule ja Mobilitase meeskonna toele. Uuringu tulemusel oli programmiga rahul 97% vastanutest. 

Mobilitas tegevused jätkuvad suures osas Mobilitas Pluss programmi raames. 

Rahvusvahelist teadmistevahetust ja noorte teadlaste teadlaskarjääri kujunemist toetavast programmist ERMOS rahastati kogu programmi 

perioodil 45 noorteadlast 20  riigist. Grant kestis 2 või 3 aastat. Grandihoidjad avaldasid teadustöö tulemusena keskmiselt kaks kuni kolm 1.1. 

kategooria publikatsiooni, tegid vähemalt ühe ettekande rahvusvahelisel konverentsil ja mitmed grandihoidjad juhendasid magistritöid. 

Eesti Teadusagentuur osaleb üle-euroopalise mobiilsuskeskuste võrgustiku EURAXESS töös, et pakkuda mobiilsetele teadlastele ja nende 

pereliikmetele praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes. Võrgustiku raames korraldati Eestis töötavatele 

välisteadlastele ja nende perekonnaliikmetele 2 üritust, tutvustamaks Eestit, tema loodust, kultuuri ja  teadust. Kokku võttis üritustest osa 99 

osalejat. Lisaks korraldati maksu- ja tolliametit kaasates üks koolitus välismaalaste ja piiriüleselt töötajate maksustamise teemal ( osalejaid 26) 

ning teine politsei- ja piirivalveametit kaasates välisteadlaste ja -tudengite elamislubadest ning välismaalaste seaduse muudatustest (osalejaid 

66). Toimus 3 võrgustikuliikmete koosolekut, kus teemadeks olid välisteadlaste viisaprobleemid ja kultuuridevaheline kommunikatsioon. 

EURAXESS-i teenuseid tutvustati Marie Sk■odowska-Curie toetusmeetme  infopäeval, ettevõtluskoostöö foorumi minimessil ja Tartu ülikooli 

korraldatud koolitusel. 2015. aasta esimeses pooles vastasid EURAXESSi võrgustiku liikmed 2592 mobiilsusega seotud päringule. Kõige enam 

küsimusi esitati rahastamisvõimaluste kohta, aga ka  majutuse, elamislubade ja vabade töökohtade kohta. 

ETAg toetab  EL raamprogrammide taotlusvoorudes hindmaiskünnise ületanud projektide taotluste koostamist ning 7 raamprogrammi projektide 

käibemaksu kompenseerimist.  Ettevalmistustoetust maksti välja kokku 209156 euro ulatuses (sellest 27400 eurot VKE-dele). 7. 

raamprogrammi projektide käibemaksu kompenseerimistoetust maksti välja 92 taotlusele kokku 93002 euro ulatuses. 2015. aastal  menetleti 7. 

raamprogrammi ja Horisont 2020 ettevalmistustoetuse 84 taotlust, neist 33 taotlust oli koordinaatoritelt, 19 üksiktaotlejatelt (ERC ( Euroopa 

Teadusnõukogu) või MSC ( Marie Sk■odowska-Curie), 32 konsortsiumi liikmetelt (tööpaketi või ülesande juht). Balti boonuse taotlust esitati 5 

juhul.  Ettevalmistustoetust sai kokku 21 organisatsiooni, neist 10 olid VKE-d (Civitta Eesti AS; Testonica Lab OÜ; Plumbr OÜ; Sentab Estonia 

OÜ; Keel 24 OÜ; Yoga AS; Click & Grow OÜ; FibroTx OÜ; Elcogen AS; Invent Baltics OÜ). 

Kokkuvõttes on Eesti teadlased olnud Horisont 2020 raames edukad. ETAg on sellele kaasa aidanud nõustamise ja teavitustegevustega. Aasta 

jooksul esitasid Eesti organisatsioonid Horisont 2020  erinevatele konkurssidele 613 taotlust, millest 57 olid edukad. Edukate projektide Euroopa 

Komisjoni  poolne eelarve oli 25,9 miljonit eurot. 

ETAg on Euroopa teadust rahastavate ja teadustööd tegevate suurte organisatsioonide liidu Science Europe liige. Teadusagentuur osaleb oma 

esindaja kaudu organisatsiooni juhtimises ning selle moodustatud temaatiliste töörühmade tegevuses. ETAg-i töötajad osalesid 2015. aastal 

Science Europe järgmistes töörühmades: avatud juurdepääs teaduspublikatsioonidele, teaduse infrastruktuurid, teadusuuringute
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usaldusväärsus, soolõime ja mitmekesisus, evalveerimine ning teadusmeetrika. 

Eesti TAI rahvusvahelise nähtavuse suurendamiseks korraldas Brüsseli büroo seminari Eesti mereteaduste tutvustamiseks ning koostöös 

Haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Alalise Esindusega Euroopa Liidu juures paneeldiskussioon “Overcoming the Innovation Divide in 

Europe: perspectives and possibilities”, milles otsiti lahendusi Horisont 2020 programmi ligipääsuvõimaluste parandamiseks. Büroos viibis 2015. 

aastal kaheksa stažööri ja üks püsistažöör. Nende töö oli seotud projektipartnerite otsimise, seminaride korraldamise, Euroopa 

innovatsioonikogukondade uues konsortsiumis KIC RaWMatters osalemise koordineerimisega. 

Teadusagentuur viib teaduse rahvusvahelise tutvustamise tegevusi läbi “Research in Estonia ( RiE)” brändi. Selleks kasutati 

veebiturunduseks Google AdWords ja Google Display rakendusi. Veebiportaali külastati enim Ukrainast, Venemaalt, Gruusiast, Ameerika 

Ühendriikidest ja Türgist. Portaali on selle olemasolu jooksul külastanud ligi 32 000 inimest, kellest 14,1% on korduvkülastajad. Kõige 

populaarsem on lehekülastus 25-34 aastaste inimeste hulgas. Enim külastatakse alamlehti “research areas” ja “funding”. 2015. aastal avaldati 

portaalis 19 uudislugu. Lisaks kodulehele on RiE tegevused nähtavad Facebookis ja 2015. aastal loodi ka Twitteri konto. 

Loodi Eesti teadust tutvustav maineklipp, mida esimese kuu jooksul vaadati üle 113 000 korra. Selle laiale levikule on kaasa aidanud ülikoolid, 

kes seda oma veebikeskkondades jagavad. 

Jätkati Eestis õppivatele välisüliõpilastele Eesti teadusasutuste ja teadustöö tutvustamist. Selleks korraldati viis visiiti teadusasutustesse ja IT 

Demokeskusesse. 

Koordineeriti Eesti teaduse esindamist EXPO Milano Eesti paviljonis, kus Eesti teadust presenteeriti eraldi ruumis (“pesakastis”). Eesti teadust 

tutvustasid oma väljapanekutega: EKA 0-waste, EMÜ taimede stress, TTÜ robotkilpkonn U-Cat, TLÜ Learning Layers, TÜ Marsimaja. 

Osaleti  “Science and You” konverentsi messialal. Üritus leidis aset Prantsusmaal, Nancy linnas. Eesti teadust tutvustati läbi teadusteema 

„Plants and the planet“. Keskenduti taimeteadustele, sest see on üks Eesti enim tsiteeritud teadusvaldkondi ja keskkonna ja kliima uurimine on 

populaarne teema. 

2015. aastal toimunud välisajakirjanike visiidi fookus oli  liigilisel mitmekesisusel Eestis ja kliimamuutuste teaduslikul uurimisel  “Biodiversity and 

Climate Change”. Visiidil osales 17 teadusajakirjanikku kokku 11st riigist: Belgiast, Hispaaniast, Hollandist, Iirimaalt, Poolast, Soomest, Ungarist, 

USA-st, Venemaalt, Itaaliast ja Saksamaalt. 

2015. aastal lõppes RiE rahastatav ETRA projekt ja tegevusi jätkatakse tõukefondide Mobilitas Pluss programmi alt. 2016. aasta algul viidi RiE 

töötajad väliskoostöö osakonnast teaduse populariseerimise osakonda, kus sarnaseid tegevusi Eesti siseselt läbi viiakse. 

Osaleti ja esindati Eestit erinevates EL teadustaristu ( Science Europe, European Spallation Source, ERIC, EATRIS ERIC, BBMRI ERIC ) 

töögruppides ja -kogudes. 

 

3.         Eesti TA&I poliitika kujundamisel aktiivne osalemine, kasutades tõendipõhiste otsuste tegemiseks kogu kättesaadavat ja 

teemat hõlmavat struktureeritud andmestikku ja partnerite võrgustikku 

Eesti teadusinfosüsteem ETIS koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste 

tulemuste kohta. Samaaegselt on ETIS keskkond taotluste esitamiseks, nende hindamiseks ja projektide aruandluse korraldamiseks. 

ETIS-e kaudu esitati 2015. aastal 1698 taotlust ja aruannet ning avatud oli 12 taotlusvooru ja 16 aruandevormi. 

Teadusasutuste, teadlaste ja ETAg-i töötajate vajadustele ja soovidele vastavalt tehti ETIS-est kokku 186 andmete väljavõtet ning väiksemat 

andmeanalüüsi. Aasta jooksul kontrolliti ja kinnitati Eesti suuremate teadusasutustega  mitteseotud teadlaste 2492 teaduspublikatsiooni ja 

juhendamise fakti ning nõustati asutuste publikatsioonide kinnitajaid ETIS-e publikatsioonide klassifikatsiooni asjus. 

Paralleelselt osaleti uue teadusinfosüsteemi ETIS2 arendustöös, testiti infosüsteemi valminud mooduleid. ETIS2 valmimine viibis ning selle 

juurutamine lükkus detsembri lõppu, sest OÜ Finestmedia jäi arendustöös ajagraafikust maha. Üheks mahajäämise põhjuseks oli see, et 

tarkvaraarendajad tegid plaaniväliselt tippkeskuste taotlusvooru ETIS1 platvormile. Sidusa tervikliku infosüsteemi testimiseks jäi liiga napilt aega 

ning üleminek uuele süsteemile ei toimunud ilma probleemideta. Vanas süsteemis pooleli jäänud sihtevalveerimise taotlusvoor tuli pikemaks 

ajaks edasi lükata. Ilmnenud vigade parandamise käigus tekkisid uued vead. 

ETIS arvudes (31.12.2015 seisuga) sisaldab järgnevat: isikuid  47901, asutusi 153, projekte  13 082, publikatsioone 182 069, patenditaotlusi 

1390, juhendamisi  30951. 

Lisaks ETIS-e haldamisele ja kasutajatoe pakkumisele tehti  olulisel määral tööd baasfinantseerimise alusandmestiku koostamisel ja avatud 

teaduse poliitikate kujundamisel. Valmistati ette baasfinantseerimise alusandmestik 2014. aasta kohta, see valideeriti kõigi evalveeritud 

asutustega ning esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile. Osaleti baasfinantseerimise määruse eelnõu ettevalmistamise töörühmas. 

Et hinnata erinevate analüütiliste andmebaaside võimalusi normaliseeritud bibliomeetriliste andmete saamiseks, korraldati kohtumised 

kirjastusega Elsevier ja Thomson Reuters ning telliti andmebaaside SciVal ja InCites Next Generation testimisõigused. 

Tõenduspõhiste otsuste tegemiseks on vajalikud valdkondlikud uuringud. Nende läbiviimist on toetanud tõukefondide kaks programmi: 

„Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm“ (KESTA) ja „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm“ 

(TerVE). 

KESTA projektide tegevused lõppesid 2014. aastal, 2015. aasta tegevused oli peaasjalikult seotud programmi lõpetamisega. 15.-26.06.2015 

tehti teavitustegevust keskkonnatehnoloogiaalastel konverentsidel. Programmi tulemused on kokku võetud ETAg-i publikatsioonis 

„Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programmi teaberaamat 2010 – 2015“. 

Seoses tegevuste eelarve muutmisega alustati TerVE programmist 2015. aastal kahe uue projektiga  „Laste ja noorte teaduspõhise 

liikumisprogrammi arendamine (LNTLA)“ ja „Nelja eriala kvaliteediindikaatorite väärtuste mõõtmiseks vajaminevate andmete kaardistamine ja 

nende täiendamiseks arendusvajaduste hindamine“ ning suurendati tegevuse 3 eelarvet projekti „Personaalse meditsiini pilootprojekt "Eestlaste 

genoomivarieeruvuse andmebaasi loomine (PerMed I)“ ja Sotsiaalministeeriumi projekti „Personaalmeditsiini pilootprojekti teostatavusanalüüs 

ning lähteülesande koostamine (TeostaPM)“ läbiviimiseks. 

TerVE programmi partnerid ja ka programmi elluviija tegid 2015. aastal programmi tegemistest ja tulemustest aktiivset teavitustööd. 

Vaktsineerimise teemal toimunud konverentsil osales ligikaudu 450 inimest. Projekti DIGILAPS korraldatud konverentsil „Laps interneti võrgus“ 

osales 200 inimest. Tallinnas ja Tartus toimusid programmi projektide esialgseid tulemusi tutvustavad konverentsid „Kuidas teadus TerVEt 

rahvast teenib?“ millel kokku osales üle 300 inimese. Programmi tellimusel valmis terviseteadlaste töö vastu noortes huvi äratamiseks projektide 

ABRESIST, EKZE-SS ja DIGILAPS temaatikat tutvustavad lühivideod, mis on kättesaadaval internetiportaalis miks.ee. 
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Koostati projekte tutvustav kogumik „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?“, milles antakse lühiülevaade kõigi 24 projekti eesmärkidest, 

toimunud tegevustest ja olulisematest tulemustest. Samuti sisaldab kogumik soovitusi jätkutegevusteks. Kogumik on suunatud tervishoiupoliitika 

kujundajatele ja avalikkusele, et anda teavet meie tervishoiuteadlaste tehtavast tööst ning aidata seeläbi kaasa rahva terviseteadlikkuse kasvule. 

Kuna tervislikud eluviisid saavad suuresti alguse lapsepõlvest, siis teavitati programmi lõputegevusena Eesti koole programmi TerVE raames 

tehtud kooliga seotud uuringute tulemustest (TerVE kool ja LNTLA). Kõik koolid said paki, milles on TerVE projektide tulemusi tutvustavad 

materjalid – trükis soovitustega tervist edendavateks tegevusteks koolides, mis tuginevad projektile TerVE kool ja projekti LNTLA tulemusena 

valminud trükised: kogumik „Liikuma kutsuv koolimaja!“, trükis „Tee ise pingpongilaud“ ja liikumissoovituste poster. 

Teadustöö majanduslike mõjude määramiseks telliti  uuring „Teadustöö majanduslike mõjude avaldumine Eestis premeeritud tehnoloogiaid 

hõlmavates sektoraalsetes innovatsioonisüsteemides“ tõi ilmekalt välja teadustöö rakendumiseks kuluvat pikka ajaperioodi, mis oli ideest 

rakenduseni keskmiselt paarkümmend aastat ning selgitas stabiilse rahastuse olulisust selle pika protsessi vältel. Lisaks selgitati välja, et 

rakendusteni jõudmine ei olnud algselt teadustöö eesmärk, vaid vajadus ja võimalus saabusid töö käigus, mistõttu alusteaduse rahastamine on 

väga oluline. 

Lisaks ETIS-e haldamisele ja kasutajatoe pakkumisele tehti  olulisel määral tööd baasfinantseerimise alusandmestiku koostamisel ja avatud 

teaduse poliitikate kujundamisel. Valmistati ette baasfinantseerimise alusandmestik 2014. aasta kohta, see valideeriti kõigi evalveeritud 

asutustega ning esitati haridus- ja teadusministeeriumile. Osaleti baasfinantseerimise määruse eelnõu ettevalmistamise töörühmas. 

Et hinnata erinevate analüütiliste andmebaaside võimalusi normaliseeritud bibliomeetriliste andmete saamiseks, korraldati kohtumised 

kirjastusega Elsevier ja Thomson Reuters ning telliti andmebaaside SciVal ja InCites Next Generation testimisõigused. 

Eesti teadussüsteemi tuleviku teemal toimus koostöös Rektorite Nõukogu ja Eesti Teaduste Akadeemiaga Riigikogus järjekorras teine 

poliitikuid, teadlasi ja ettevõtjaid ühendav konverents “Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?”  Konverentsil 

osales kohapeal ca 200 inimest ning selle veebiülekannet jälgis umbes sama palju, kuid konverentsi meediakajastus ning tema järgnev mõju oli 

märkimisväärne. Konverents elavdas märgatavalt ühiskondlikku arutelu teaduse tähtsuse ning teaduse rahastamise vajaduste üle Eestis ning oli 

seega üheks tõuke andjaks sellele, et teaduspoliitika kujundajatel (eeskätt Vabariigi Valitsuse tasemel) kujunes selge veendumus teaduse 

rahastamise kasvatamise vajadusest. Arvestades konverentsile antud hinnanguid kavandame selle formaadi muuta regulaarseks.   

Koostöös Tartu Ülikooli Raamatukoguga organiseeriti aruteluseminar "Avatud teaduse poliitika arengutest Eestis". 

4.         Teadmisete väärtustamine ühiskonnas 

Teaduse väärtustamist ühiskonnas toetavad  suures osas tõukefondide vahendid. 2015.a. lõppes TeaMe programm ja valmistati ette ning 

alustati TeaMe+ programmi tegevusi. 

Teaduse populariseerimise toetamiseks viidi läbi teaduse populariseerimise projektikonkurss, mille eelarve oli 202 000 eurot. Taotlusi 

konkursil osalemiseks võisid esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud. Kokku laekus 141 taotlust kogusummas 

1 579 740,57 eurot (7,8 kordne eelarve), millest rahastuse sai 30 projekti. 

Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga tunnustati parimaid teaduse populariseerijaid, kes osalesid juba kümnendat aastat toimuval Eesti 

teaduse populariseerimise auhinna konkursil. 

Teaduse populariseerijate omavahelise koostöö koordineerimiseks, teadmiste, kogemuste vahetamiseks ja teadusehuvihariduse edendamiseks 

on loodud internetiportaal miks.ee. Koostati 10 Miks.ee uudiskirja, millel on üle 180 aktiivse lugeja. Teaduse populariseerijate peamiseks 

infovahetuskohaks on kujunenud populariseerijate FB-leht, millel on ligi 450 aktiivset liiget ja kus avaldatakse ka miks.ee uudiskiri. 

Korraldati teine teaduse populariseerijate suvekool, mis oli seekord rahvusvaheline. Suvekooli viidi läbi koostöös partneritega Soomest 

projekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames. Seekordse 

suvekooli teemaks oli teadushuviharidus, osalejaid 68. Lisaks koos korraldatud suvekoolile koostati teadushuviharidust toetav raamat „Arenev 

teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. 

Tallinnas Solarise keskuses toimus miks.ee teaduspäev, kus oli esinejaid/populariseerivaid tegevusi tutvustajaid kokku 9: Ahhaa keskus, 

Energia avastuskeskus, EMÜ Elus teadus, Tervishoiu Muuseum, Heli Lätti füüsika teaduskatsed, Tudengivormel, TÜ loodusmuuseum, Rändav 

bioklass ja õpilasleiutajate riiklik konkurss. 

Õpetajate töö toetamiseks viidi läbi kaks (üks Tartus, üks Tallinnas) kahepäevast õpilaste uurimistööde juhendamise koolitust algajatele, kus 

osales 40 õpetajat. Vajadusest lähtudes töötati välja uus kolmepäevane koolitus uurimistööde juhendamisest edasijõudnutele ja korraldati 

esimene pilootkoolitus Tartus (26 osalejat). Koolitused jätkuvad 2016. aastal. 

Leiutajate juhendajate toetuseks toimus üks veebinar (62 osalejat, 390 järelvaatamist) ja üks ühepäevane koolitus (25 osalejat). Lisaks valmis 

käsiraamat leiutamise juhendajale „Leiutame koos“. 

Uue algatusena käivitati koostöö Teadus- ja tehnoloogiapakti raames. See on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria 

valdkonna arendamiseks. Pakti algatajad (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Haridus-ja teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur, 

Eesti Inseneride Liit, Viimsi Keskkooli teadmiskeskus „Collegium Eruditionis“ ja Kadrina Keskkool) allkirjastasid selle 12. veebruaril 2015. Paktiga 

on liitunud 18 partnerit. Aasta jooksul tutvustati erinevatel üritustel pakti vajalikkust ja olemust, kokku ca 1000 inimesele. Toimusid kohtumised 

oluliste sihtrühmadega pakti ideede ja olemuse tutvustamiseks, kokku ca 45 kohtumist, kutsuti kokku nõuandev kogu. Pakti ja partnereid 

tutvustaval koostöökonverentsil „Mida üks ei saa seda üheksa saavad“ oli osalejaid ligi 200. 

Korraldati neli riikliku konkurssi: Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, kuhu laekus 566 teadustööd, Õpilaste teadustööde riiklik konkurss, 

kuhu laekus 148 tööd, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, kuhu laekus 42 tööd, Noorte leiutajate riiklik konkurss, kuhu laekus 755 tööd. 

ETAg toetab Õpilaste teadusliku ühingu (ÕTÜ) tegevusi. 2015.a. anti välja 15 noore uurija stipendiumi ( taotlejaid 53), kellele aidati leida sobivad 

juhendajad, korraldati ÕTÜ suveseminar 110 osalejale. Iga-aastane konverents asendati õpilaste teadusfestivaliga, kus sai tutvuda õpilaste 

teadustööde riikliku konkursi 80 parima tööga, toimus nende hindamine ja konkursi autasustamine. Lisaks esinesid koolide teadusteatrid ja 

paljud teised teaduse populariseerijad ning esitleti algklasside teadusprojekte. 

Festivali ametlik meediapartner oli Eesti Rahvusringhääling. 15 töö tulemusi kajastati artiklitena ERR teadusportaalis Novaator, kust info jõudis 

ka mujale ajakirjandusse, suur oli nii televisiooni kui raadiokanalite huvi. Festivalist ja suurest hulgast seal esitletud töödest valmisid festivali ajal 

videod, mis pannakse vaatamiseks välja YouTube'i ja miks.ee-sse. Kokku sai festivalist osa ligi 1300 inimest – sh ~800 noort, kes külastasid 

festivali koos klassiga. 

Kokku osales konkurssidel ja üritustel ligikaudu 4200 inimest; erinevatel konkurssidel oli kokku 162 võitjat; preemiaid/projektirahasid jagati välja
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kokku ligi 330 000 euro väärtuses. Edukad olid keskmiselt ~10% konkurssidel osalenutest. Lisaks Rakett69 vaatajad (keskmiselt 16x90 000),

miks.ee FB-lehe jälgijad (~14 000), miks.ee teaduspäeva külastajad (~2000). 

5.         ETAgi kujundamine  efektiivselt töötavaks, kompetentseks ja usaldusväärseks, partnereid kaasavaks ja oma töötajaid

väärtustavaks organisatsiooniks 

2015. aastal olid ETAg-i olulised organisatsiooni toimimist mõjutavad tegevused seotud töömahtude mõõdistamisega, viie programmi lõppemise

ja nelja uue programmi ettevalmistamise ja käivitamisega. 

Seoses viie programmi lõppemisega püüti leida töötajatele uusi rakendusi. Mehitati neli uut programmi vajamineva personaliga ja loodi struktuuri

uus teadusprogrammide osakond. 

Tööprotsesside ümberkorraldamise tulemusena likvideeriti kuus ametikohta: administratsiooni nõuniku, uurimistoetuste osakonna nõuniku, kahe

teekaardi koordinaatori; assistendi ja koristaja ametikohad. Nimetatud nõuniku ametikohtadel olevatele töötajatele pakuti võimalusel teist tööd

välisteaduskoostöö- ja teadusprogrammide osakonnas. Assistendi, koristaja  ja kahe teekaardi koordinaatori ametikohtadel töötanud isikule

sobivat tööd pakkuda ei olnud. 

Tõukefondidest rahastatud programmide töö paremaks korraldamiseks loodi teadusprogrammide osakond. Uute struktuuritoetuste

programmide käivitamiseks võeti 2015. aasta mais-juunis tööle Mobilitas Pluss, NUTIPRO ja RITA programmide juhid.   

ETAg-i tegevuse hindamiseks telliti „Eesti Teadusagentuuri käivitamise ja Eesti teaduse rahastamissüsteemi reformi tagasisideuuring“, et

selgitada välja ETAg-i tegevuste sihtgruppide rahulolu ETAg-i poolt pakutavate teenustega ja saada hinnang ETAg-i kui täiendavate ja

tugifunktsioonide täitja positsiooni konsolideerumise kohta Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldamise süsteemis. 

Organisatsiooni toimimisele hinnangu saamiseks telliti Eesti Kvaliteediühingult organisatsiooni juhtimiskvaliteedi välishindamise (edaspidi

EFQM hindamine), mille käigus omistati ETAg-ile 3 tähe kvaliteedimärgis (EFQM Recognised for excellence 3 star – 2015). Lisaks viidi läbi

aasta lõpus läbi ETAgi töötajate tagasisideuuring, mille kaudu analüüsitakse töötajate hinnangut juhtimissüsteemile, töökorraldusele,

organisatsioonikultuurile, motivatsioonile ja kommunikatsioonisüsteemile. Lisaks numbrilistele hinnangutele oli uuringuankeedis võimalik anda

tagasisidet ka avatud vastusega küsimuste vormis. 

Kolme uuringu tagasiside ja esitatud ettepanekute põhjal koostati ETAg-i parenduskava 2016. aastaks, kus kavandatud tegevused aitavad

kaasa on ETAg-i toimimise parandamisele ja sihtrühmade ning ETAg-i töötajate rahulolu suurenemisele. 

Teadusagentuuri juhtimist mõjutas ühe juhatuse liikme ootamatu lahkumine seoses tema valimisega Riigikogu liikmeks ning sellele järgnenud

juhtimisstruktuuri edasise kujundamise alane küllaltki pikaleveninud arutelu ETAg-i nõukogus. Tegevjuhi tööleasumisega aasta viimases

kvartalis on ETAg-i juhtimisalane võimekus taastunud. 

31.12.2015 seisuga töötas ETAg-is 72 isikut, kellest 6 oli lapsehoolduspuhkusel ja 12 töötas osakoormusega. Keskmine palk täiskoormuse

kohta oli 1385 eurot. Asutuse keskmine töökoha maksumus oli 10 116 eurot, mis on võrreldes 2014. aastaga langenud 82 euro võrra. 

2015.a. tegevuste lühikokkuvõte 

 

Eesti Teadusagentuuris 2015. aastal tehtud töö oli suunatud  arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisele. Kokkuvõtvalt võib kinnitada, et

Eesti teadusagentuur täitis kõiki oma põhikirjalisi ülesandeid 2015. aastal edukalt. 

 

Lisaks „tavapärastele“ püsitegevustele Eesti teaduspoliitika elluviimisel nii uurimistoetuste eraldamisel, rahvusvahelises teaduskoostöös Eesti

teadlaskonna toetamisel kui ka teaduse populariseerimisel olid aruandlusaastal esiletõstmist väärivateks järgmised tegevused ja välised tegurid:

• Teadusagentuuri rolli kasvamine Eesti teaduspoliitika kujundamisel. Teadusagentuur võttis varasemaga võrreldes aktiivsema rolli nii teaduse

rahastamise kui ka nn horisontaalsete teemade (teaduseetika, avatud teadus, soolõime, rahvusvaheline teaduskoostöö) küsimustes. Neil

teemadel on edasisteks tegevusteks kujundatud süstemaatiline lähenemisviis ning kokkulepped oluliste partneritega, mis võimaldab 2016.

aastal kõikide nende teemadega edasi tegelda süsteemsel alusel.

• Eelmise EL tõukefonde perioodi programmide edukas lõpetamine ning ettevalmistumine uute programmide käivitamiseks. Eelnevatest

kogemustele toetudes moodustati programmide paremaks juhtimiseks eraldi struktuuriüksus - teadusprogrammide osakond;

• Teadusagentuuri kui asutuse süstemaatiline arendamine. Kvaliteedisüsteemi väljatöötamine ning juhtimissüsteemi rahvusvahelise metoodika

alusel hindamine. Asutuse ning selle tegevuse laiaulatuslik välishindamine ning samuti töötajate tagasisideuuringu korraldamine.  Kõigi

kolme sisendi alusel asutuse parenduskava väljatöötamine.

• Kokkuhoiumeetmete kavandamine ja rakendamine. Seoses teadusagentuuri tegevusi, sealhulgas ka püsitegevusi väga olulises mahus

rahastanud programmi TeRAS lõppemise ning riigieelarvelise tegevustoetuse piirangutega oli vaja ette valmistada kokkuhoiumeetmed.

Samal ajal tuleb personalipoliitikas arvestada jätkuva ning süveneva palgakonkurentsiga. Töökohtade hindamise tulemusena koondati neli

ametikohta, mis moodustab ca 10 % riigieelarve maksutulude arvelt rahastatud töökohtade mahust. Nii koondamised kui tõukefondide

programmide lõppemise ja uute algamisega seotud struktuursed ümberkorraldused mõjutavad omavahel tihedalt seotud personaliga asutuse

sisekliimat. Stabiilsustunde taastumine on 2016. aastal oluline juhtimisalane ülesanne. Teadusagentuuri tegevuskulude kokkuhoiu allikad on

ammendunud.

 

Sihtasutuse finantseesmärgid ja nende täitmine

Teadusagentuuri eelarve on koostatud valdavalt tekkepõhisena, seda nii tööjõu- ja majandamiskulude kui ka toetuste osas. Toetusi, mille
kuluks kandmine toimub mitme aasta jooksul, kuid mille väljamaksmiseks vahendid eraldatakse riigieelarvest, kajastame kassapõhisena
ehk ettemakse tegemisel. Tulu on kajastatud samal põhimõttel vastavate kuludega. Selline käsitlus võimaldab vaadelda tasakaalus
tulusid ja kulusid ning on omane enamusele sarnastele sihtasutustele.
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  2015 2014

 Eelarve Täitmine Eelarve Täitmine

TULUD

sh.

Sihtfinantseerimine riigieelarvest
13 581

612

13 581

612

10 867

596

10 868

397

EL struktuurifondide programmid 4 078 081 3 861 616 8 529 270 9 551 515

järeldoktorite mobiilsusprogramm ERMOS 99 176 79 011 332 105 332 105

Norra-EMP koostööprogramm 434 714 419 106 1 023 285 1 501 173

Euroopa Komisjoni projektid 244 210 289 861 282 424 214 381

Tulud kokku
18 437

793

18 231

206

21 034

680

22 467

571

 KULUD

TÖÖJÕUKULUD 1 969 086 2 062 571 1 984 758 2 013 827

sh.

Juhatuse liikmete tasud 84 000 57 609 85 291 84 203

Nõukogu liikmete ja auditikomitee tasud 14 340 14 040 13 943 13 943

Juhid 318 809 337 653 336 502 345 231

Tippspetsialistid 704 958 694 561 596 157 646 316

Keskastme spetsialistid 88 955 69 478 65 079 58 649

Töölised ja abiteenistujad kokku 7 996 7 167 9 809 10 210

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 240 328 323 061 379 012 329 511

Erisoodustused 31 763 23 278 21 966 25 859

Tööjõukuludega kaasnevad maksud 477 937 535 724 476 999 499 905

MAJANDAMISKULUD 1 545 894 1 382 512 1 438 462 1 111 154

sh.

Administreerimiskulud 147 324 137 032 100 494 76 642

Uurimis- ja arendustööd 40 000 49 369 0 0

Lähetuskulud 246 926 199 696 233 332 171 012

Koolituskulud 59 024 61 982 65 271 35 846

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 203 934 197 739 219 738 214 366

Sõidukite majandamiskulud 2 857 522 1 024 1 042

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 230 545 220 349 277 544 156 900

Inventari majandamiskulud 420 541 360 1 386

Meditsiinikulud 1 190 1 294 600 886

Õppevahendite ja koolituse kulud 122 055 121 776 164 124 147 162

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja

vaba aja sisustamise kulud
373 328 267 182 220 862 146 006

Mitmesugused majanduskulud 118 291 125 030 155 113 159 906

MUUD KULUD 209 230 176 316 187 175 129 769
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sh.

Intressikulu 0 0 0 0

Muud kulud 209 230 176 316 187 175 129 769

TOETUSED
14 760

259

13 949

232

17 417

990

18 699

170

sh.

liikmemaksud 7 022 4 532 9 700 3 585

individuaaluurimistoetused 9 977 448 9 706 704 7 645 139 7 709 049

ERMOS järeldoktorite uurimistoetused 289 688 277 019 800 000 639 953

Norra-EMP projektide rahastamine 390 000 132 558 1 000 798 1 462 998

Väliskoostöö projektide toetused 1 432 716 1 206 227 793 299 748 229

Programmi Mobilitas uurimistoetused 647 813 647 813 3 699 000 3 415 859

Programmi TerVe toetused 1 230 250 1 230 250 1 859 187 1 732 974

Programmi KESTA toetused 55 882 17 296 944 412 2 351 772

Programmi TeaME toetused 235 500 234 082 172 515 179 563

RP ja COST ettevalmistus- ja käibemaks 265 000 285 503 265 000 293 517

Teaduse populariseerimise toetused 203 800 202 000 203 800 151 151

Muud toetused 25 140 5 248 25 140 10 520

PÕHIVARA 3 324 3 324 6 295 6 295

sh. Põhivara soetus ja renoveerimine 3 324 3 324 6 295 6 295

Kulud kokku
18 487

793

17 573

955

21 034

680

21 960

215

 

Sihtasutuse tegevust iseloomustavad suhtarvud bilansi ja tulemiaruande alusel

Finantssuhtarvude algandmed 2015 2014

Raha 6 211 501 7 107 536

Käibevara 10 685 758 17 333 746

Varad 10 700 919 17 360 419

Lühiajalised kohustused 10 411 893 17 131 131

Koguvõlgnevus 10 418 141 17 141 600

Tegevustulud 22 505 403 21 029 162

Tegevuskulud 22 452 643 21 309 563

Omakapital 282 778 218 819

Personalikulud 2 170 155 2 015 206

 

Finantssuhtarv ja valem 2015 2014

puhas käibekapital e töökapital käibevara-lühiajalised kohustused 273 865 202 615
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töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse töökapital/lühiajalised kohustused 0,03 0,01

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja käibevara/lühiajalised kohustused 1,03 1,01

maksevalmiduse kordaja raha/lühiajalised kohustused 0,60 0,41

võlakordaja koguvõlgnevus/varad 0,97 0,99

tegevustulemuslikkus tegevustulud/tegevuskulud 1,00 0,99

omakapitali osakaal varadest omakapital/varad 0,03 0,01

personalikulude suhe tegevustuludesse tööjõukulud/tegevustulud 0,10 0,10
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 6 211 501 7 107 536 2

Nõuded ja ettemaksed 4 474 257 10 226 210 3

Kokku käibevara 10 685 758 17 333 746  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 13 754 23 968 5

Immateriaalne põhivara 1 407 2 705 6

Kokku põhivara 15 161 26 673  

Kokku varad 10 700 919 17 360 419  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 3 324 2 428  

Võlad ja ettemaksed 10 408 569 17 128 703 9

Kokku lühiajalised kohustused 10 411 893 17 131 131  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 6 248 10 469 7

Kokku pikaajalised kohustused 6 248 10 469  

Kokku kohustused 10 418 141 17 141 600  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 33 156 33 156  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 185 663 466 034  

Aruandeaasta tulem 63 959 -280 371  

Kokku netovara 282 778 218 819  

Kokku kohustused ja netovara 10 700 919 17 360 419  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 22 487 568 21 017 588 10

Tulu ettevõtlusest 11 542 2 980  

Muud tulud 6 293 8 594  

Kokku tulud 22 505 403 21 029 162  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -18 675 692 -17 970 385 11

Mitmesugused tegevuskulud -1 418 823 -1 175 383 12

Tööjõukulud -2 170 155 -2 015 206 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -11 512 -18 661 5,6

Muud kulud -176 461 -129 928  

Kokku kulud -22 452 643 -21 309 563  

Põhitegevuse tulem 52 760 -280 401  

Muud finantstulud ja -kulud 11 199 30  

Aruandeaasta tulem 63 959 -280 371  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 52 760 -280 401

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 11 512 18 661

Kasum (kahjum) põhivara müügist 0 -5 095

Muud korrigeerimised 0 1 259

Kokku korrigeerimised 11 512 14 825

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 5 624 595 230 637

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -6 592 984 4 375 505

Kokku rahavood põhitegevusest -904 117 4 340 566

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -1 259

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 0 10 500

Laekunud intressid 6 513 90

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -187 982 -65 495

Muud laekumised investeerimistegevusest 192 875 60 602

Kokku rahavood investeerimistegevusest 11 406 4 438

Rahavood finantseerimistegevusest   

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -3 324 -6 296

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -3 324 -6 296

Kokku rahavood -896 035 4 338 708

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 107 536 2 768 828

Raha ja raha ekvivalentide muutus -896 035 4 338 708

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 211 501 7 107 536
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 33 156 466 034 499 190

Aruandeaasta tulem -280 371 -280 371

31.12.2014 33 156 185 663 218 819

Aruandeaasta tulem 63 959 63 959

31.12.2015 33 156 249 622 282 778
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava

ja riigi raamatupidamise üldeeskirjaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Sihtasutus kasutab tulemiaruande koostamisel raamatupidamisseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro.  Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks

võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga euro vahetuskursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad

ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud)hinnatakse ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga euro

vahetuskursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 2000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike

inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on

tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt

mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele

järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 20%

- Muu inventar ja IT seadmed 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir    2000

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendilepingut juhul, kui kõik olulised vara omandiga

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Vastasel juhul loetakse

rendilepingut kasutusrendiks.

Kapitalirendi kohustusena on aruandes kajastatud sõiduauto Toyota Avensis kasutusrendileping.

Kasutusrendist tekkinud kulu 2015. aastal on büroode ja korterite ruumide rendilepingutest tulenev kulu ja kohustused aasta lõpu seisuga.

See on lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral makstav tasu, mis kujutavad endast kahe büroo ruumide ühe kuu rendisummat.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
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Eraldis on kohustus, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad.

Tingimuslik kohustus on võimalik või eksisteeriv kohustus, mille:

(a) realiseerumine ei ole tõenäoline; või

(b) mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta.

Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutaksekas juhtkonna või teiste ekspertide hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa

ning eraldise realiseerumise aja kohta. Kuna eraldiste mõõtmine tugineb hinnangutel, mis ei pruugi alati täpseiks osutuda, on oluline

nende kajastamine ja avalikustamine aruannetes muudest kohustustest eraldi.

Tingimuslikke kohustusi ümbritseb veelgi suurem ebakindlus kui eraldisi. Kui

eraldiste puhul on nende realiseerumine tõenäoline ning sellega kaasnev kulutus on

vähemalt suhteliselt usaldusväärselt hinnatav, siis tingimuslike kohustuste puhul on

kas realiseerumine ebatõenäoline või puudub võimalus sellega kaasneva kulutuse

usaldusväärseks hindamiseks.

SA Eesti Teadusagentuurile ei ole asjaolusid, mis tingiksid eraldiste moodustamist või tingimuslike kohustuste kajastamist.

Maksustamine

Põhivara soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei

kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolene kajastame SA Archimedes, kuna teadusagentuuri nõukogu esimees on ka SA Archimedes nõukogu esimees.

Sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimine on teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega

eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning

raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi.

Sihtfinantseerimise liigid on:

1) kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende

kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine; kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine –

toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab toetuse saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele;

2) välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara sihtfinantseerimise

põhitingimuseks on, et selle saaja peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

Sihtfinantseerimise liikumise paremaks jälgimiseks ning aruannete konsolideerimisel nõutavate elimineerimiste läbiviimiseks eristatakse tulude

ja kulude kontodel sihtfinantseerimist ja selle vahendamist.

Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude või varade

soetuseks. Vahendamiste korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 

Bilansipäeva järgsed sündmused

Pärast bilansipäeva ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis oleks avaldanud võimalikku

mõju järgmiste perioodide finantsnäitajatele.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod riigikassas 6 127 584 6 949 177

Arvelduskontod SEB pangas 83 917 158 359

Kokku raha 6 211 501 7 107 536

SEB pangas olevatelt kontodelt teenitud üleöödeposiidi intress oli 2015. aastal 12  eurot ja 2014. aastal 115 eurot. Riigikassas olevatelt

rahalistelt vahenditelt teenitud intress oli 2015. aastal 11 098 eurot ja 2014. aastal 0 eurot.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 8 314 8 314  

Ostjatelt laekumata

arved
8 314 8 314  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
31 798 31 798 4

Muud nõuded 4 688 4 688  

Viitlaekumised 4 688 4 688  

Ettemaksed 3 068 948 3 068 948  

Tulevaste perioodide

kulud
16 324 16 324  

Muud makstud

ettemaksed
3 052 624 3 052 624  

Nõuded toetuste ja siirete

eest
1 359 448 1 359 448  

Muud nõuded 1 061 1 061  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 474 257 4 474 257  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 259 2 259  

Ostjatelt laekumata

arved
2 259 2 259  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
90 90 4

Muud nõuded 7 440 7 440  

Viitlaekumised 7 440 7 440  

Ettemaksed 3 502 437 3 502 437  

Tulevaste perioodide

kulud
6 718 6 718  

Muud makstud

ettemaksed
3 495 719 3 495 719  

Nõuded toetuste ja siirete

eest
6 713 984 6 713 984  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
10 226 210 10 226 210  

 

 

Muud makstud ettemaksed summas 3 052 624 eurot (31.12.2014 summas 3 495 719 eurot) on ettemaksed toetusesaajatele, mis 

kajastatakse kuludes järgmistel aastatel vastavalt toetusesaajate tehtud kuludele. 

 

Seisuga 31.12.2015 tehtud ettemaksed summas 3 052 624 eurot jagunevad: 

Personaalsed uurimistoetused ja ETF grandid  1 916 805 eurot, 

Teaduse populariseerimise toetused 115 107 eurot, 

Norra ja EMP koostööprogrammi toetused 468 208 eurot, 

Rahvusvahelise koostöö toetused (ERA-Net) 281 453 eurot, 

EE-IT projekti toetus 260 117 eurot, 

Ermos järeldoktori programmi toetused 10 934 eurot
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Seisuga 31.12.2014 tehtud ettemaksed summas 3 495 719 jagunevad: 

Personaalsed uurimistoetused ja ETF grandid 2 045 025 eurot, 

teaduse populariseerimise toetused 91 007 eurot, 

Norra ja EMP programmi toetused 1 276 200 eurot, 

Mobilitas programmi toetused 38 208 eurot, 

Ermos järeldoktori programmi toetused 45 279 eurot. 

 

Nõuded toetuste ja siirete eest on nõuded toetuste vahendajate vastu sihtasutuse ja partnerite poolt tõukefondide programmides tehtud

kulude eest. 

Seisuga 31.12.2015 summas 1 359 448 eurot on nõuded: 

SA Archimedes 1 063 108 eurot, 

Haridus- ja teadusministeerium 177 030 eurot, 

Siseministeerium 1095 eurot,  

Rahandusministeerium 123 eurot, 

Tartu Ülikool 3 544 eurot, 

Euroopa Komisjoni projektid ja hüvitatavad sõidukulud 114 493 eurot, 

Sotsiaalkindlustusamet saamata lapsepuhkusehüvitis 55 eurot. 

Seisuga 31.12.2014 summas 6 713 984 eurot on nõuded: 

SA Archimedes 6 172 221 eurot, 

Haridus- ja teadusministeerium 392 605 eurot, 

Välisministeerium 24 109 eurot, 

Tartu Ülikool 2 915 eurot, 

Rahandusministeerium 97 eurot, 

Euroopa Komisjoni projektid ja hüvitatavad sõidukulud 122 037 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 31 236 31 474

Erisoodustuse tulumaks 997 1 158

Sotsiaalmaks 58 312 56 085

Kohustuslik kogumispension 3 301 3 012

Töötuskindlustusmaksed 3 761 4 478

Ettemaksukonto jääk 31 798  90  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 31 798 97 607 90 96 207
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Transpordi-

vahendid

Muud masinad

ja seadmed

31.12.2013  

Soetusmaksumus 9 265 30 600 39 865 14 612 54 477

Akumuleeritud kulum -3 397 -8 925 -12 322 -14 612 -26 934

Jääkmaksumus 5 868 21 675 27 543 0 27 543

  

Ostud ja parendused 19 192 19 192 19 192

Amortisatsioonikulu -2 063 -15 300 -17 363 -17 363

Müügid -5 404 -5 404 -5 404

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 19 192 30 600 49 792 14 612 64 404

Akumuleeritud kulum -1 599 -24 225 -25 824 -14 612 -40 436

Jääkmaksumus 17 593 6 375 23 968 0 23 968

  

Amortisatsioonikulu -3 839 -6 375 -10 214 0 -10 214

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 19 192 30 600 49 792 14 612 64 404

Akumuleeritud kulum -5 438 -30 600 -36 038 -14 612 -50 650

Jääkmaksumus 13 754 0 13 754 0 13 754

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2015 2014

Masinad ja seadmed 10 500

Transpordivahendid 10 500

Kokku 10 500
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Lisa 6 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2013  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -2 489 -2 489

Jääkmaksumus 4 003 4 003

  

Amortisatsioonikulu -1 298 -1 298

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -3 787 -3 787

Jääkmaksumus 2 705 2 705

  

Amortisatsioonikulu -1 298 -1 298

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -5 085 -5 085

Jääkmaksumus 1 407 1 407

Lisa 7 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

Rentest AS 9 573 3 324 6 249 6% euro 10.07.2018

Kapitalirendikohustused

kokku
9 573 3 324 6 249    

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

Rentest AS 12 897 2 428 10 469 6% euro 10.07.2018

Kapitalirendikohustused

kokku
12 897 2 428 10 469    

Kapitalirendina on kajastatud sõiduauto Toyota Avensis 2,0 rendileping.
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Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2015 2014

Kasutusrendikulu 161 596 163 227

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2015 31.12.2014

12 kuu jooksul 11 832 11 832

Kasutusrendikuluna on kajastatud bürooruumide ja korterite rendilepingute kulu ning  lepingute ennetähtaegsel lõpetamisel tekkiv kohustus.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 19 549 19 549  

Võlad töövõtjatele 77 403 77 403  

Maksuvõlad 97 607 97 607 4

Muud võlad 20 783 20 783  

Muud viitvõlad 20 783 20 783  

Saadud ettemaksed 8 613 583 8 613 583  

Muud saadud ettemaksed 8 613 583 8 613 583  

Toetuste ja siirete kohustused 1 579 644 1 579 644  

Kokku võlad ja ettemaksed 10 408 569 10 408 569  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 129 170 129 170  

Võlad töövõtjatele 132 955 132 955  

Maksuvõlad 96 207 96 207  

Muud võlad 294 294  

Muud viitvõlad 294 294  

Saadud ettemaksed 10 713 887 10 713 887  

Muud saadud ettemaksed 10 713 887 10 713 887  

Toetuste ja siirete kohustused 6 056 190 6 056 190  

Kokku võlad ja ettemaksed 17 128 703 17 128 703  

 

 

Muud saadud ettemaksed on Haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel tulevaste perioodide kuludeks saadud 

ettemaksed (31.12.2015 summas 13 125 523 eurot, 31.12.2014 summas7 807 625 eurot), Rahandusministeeriumist Norra-EMP 

programmi väljamakseteks saadud ettemaks (31.12.2015 seisuga 1 893 240 eurot, 31.12.2014 seisuga 1 893 240 eurot), SA Archimedes 

saadud SF programmide eeluviimiseks ettemaksed (31.12.2015 seisuga 149 449 eurot, 31.12.2014 seisuga 153 234 eurot), samuti 

Euroopa Komisjoniga sõlmitud projektilepingute alusel saadud ettemaksed (31.12.2015 seisuga 914 748 eurot, 31.12.2014 seisuga 852 155 

eurot) ja Välisministeeriumist saadud Moldova koostööprojekti ettemaks summas 7632 eurot. 
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Toetuste ja siirete kohustused on kohustused SF programmide partnerite ees nende tehtud kulude osas: 

SF programmid (TerVE, KESTA, Mobilitas) 31.12.2015 seisuga 1 556 843 eurot, 31.12.2014 seisuga 5 912 850 eurot,  

rahvusvahelise koostöö toetused (ERA-Netid) 31.12.2015 seisuga 10 440 eurot, 31.12.2014 seisuga 42 582 eurot,  

teaduse populariseerimise toetused 31.12.2015 seisuga 400 eurot, 31.12.2014 seisuga 2 736 eurot, 

Norra-EMP programmi toetused 31.12.2015 seisuga 12 305 eurot, 

personaalsete uurimistoetuste kohustus 31.12.2014 seisuga 29 694 eurot,  

Datacite projekti kohustus 31.12.2014 seisuga 61 742 eurot, 

Ermos projekti kohustus 31.12.2014 seisuga 6 242 eurot.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 513 193 3 222 288

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 60 832 129 606

Sihfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 17 913 543 17 665 694

Kokku annetused ja toetused 22 487 568 21 017 588

sh eraldis riigieelarvest 12 866 328 12 145 599

sh välisabist 1 522 699 1 002 797

sh EL struktuurifondide vahenditest 8 098 541 7 869 192

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

liikmemaksudeks 646 554 125 432

uurimistoetusteks 9 718 097 7 565 995

ERMOS projekti järeldoktorite uurimistoetusteks 229 150 666 951

väliskoostöö projektide toetuseks 275 729 513 812

Mobilitas programmi uurimistoetusteks 1 767 400 3 415 859

TerVE programmi toetusteks 4 192 946 1 732 974

KESTA programmi toetusteks -19 127 2 351 772

TeaMe programmi toetusteks 234 082 179 826

EL raamprogrammi ettevalmistus- ja käibemaksutoetus 281 660 293 517

teaduse populariseerimise toetusteks 222 411 228 459

muudeks toetusteks 173 934 198 371

Norra-EMP programmi toetusteks 952 856 450 338

Eesti Datacite platvormi loomiseks 0 247 079

Kokku jagatud annetused ja toetused 18 675 692 17 970 385

 

 

Jagatud toetuste kulu jaguneb: 

Toetuste vahendamine 17 913 543 eurot, 

preemiad ja stipendiumid 47 066 eurot, 

liikmemaksud 646 544 eurot, 

toetus põhivara soetuseks 60 832 eurot, 

toetus tegevuskuludeks 7 707 eurot. 

2014 aastal oli jagatud toetuste kulu jaotus: 

toetuste vahendamine 17 667 726 eurot,
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preemiad ja stipendiumid 45 802 eurot, 

liikmemaksud 125 432 eurot, 

toetus põhivara soetuseks 129 606 eurot, 

toetus tegevuskuludeks 1 819 eurot.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Mitmesugused bürookulud 137 854 76 642

Uurimis- ja arengukulud 49 369 0

Lähetuskulud 264 576 226 602

Koolituskulud 62 022 35 846

Hoonete, ruumide majandamiskulud 202 712 214 366

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 205 999 156 900

Ürituste ja näituste korraldamise kulud 0 95 328

Sõidukite majandamiskulud 522 698

Inventari majandamiskulud 541 1 387

Toitlustusteenused 236 109 50 651

Meditsiinikulud 1 294 886

Õppevahendite ja koolituse kulud 126 515 147 189

Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 114 007 151 955

Transporditeenused 16 680 15 471

Muud 623 1 462

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 418 823 1 175 383

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 1 610 135 1 489 094

Sotsiaalmaksud 536 741 500 252

Muud 23 279 25 860

Kokku tööjõukulud 2 170 155 2 015 206

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 64 61
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Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

 2015 2014

Kahjum valuutakursi muutustest 112 228

Trahvid, viivised ja hüvitised 2 31

Käibemaks 176 347 129 663

Muud 0 6

Kokku muud kulud 176 461 129 928

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 058 718 70 042 6 577 322 7 993 597

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 70 980 98 147

Seotud osapoolena kajastame SA Archimedest.


