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Mobilitas + rakendamine

• Toetus antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 
2014-2020” (edaspidi OP) prioriteetse suuna 4 
“Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme 
“Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine 
ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse 
4.1.3 „Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ elluviimiseks.

• Rahastavaks fondiks on Euroopa Regionaalarengu Fond.



Mobilitas + rakendamine

MIDA TÄHELE PANNA MOBILITAS + TEGEVUSTE RAKENDAMISEL?

Tegevus 1. Toetused Eestis teadustöö tegemiseks

• Toetused järeldoktoritele ja tagasipöörduvatele teadlastele;

• Tegevuse rahastamine toimub ühikuhindade alusel (vt KK lisa 2);

• Standardiseeritud ühikuhinna alusel toetuse andmisel makstakse 
toetus välja tegevuse toimumist tõendavate dokumentide alusel, kui 
toetuse maksmise eelduseks olev tulemus on saavutatud või kui 
tegevus on tehtud (Ühendmäärus § 15, lg 2);

• Oluline on fikseerida, et ühikuhinna alusel hüvitatavat kulu ei ole 
võimalik hüvitada kuludokumentide alusel (tähelepanud tööajatabeli 
täitmisel!);

• Ühikuhinna väljamaksmise aluseks oleva töötamise tõendi näidise 
koostab ETAg.

• Partnerid panustavad tegevuse omafinantseeringusse.
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MIDA TÄHELE PANNA MOBILITAS + TEGEVUSTE RAKENDAMISEL?

Tegevus 2. ERC grandi taotlemise edukuse tõstmine

• Hüvitatakse ERC grandiga seotud teadustöö kulusid ja uue ERC 
grandi taotluste ettevalmistamise kulusid, sh lähetuskulusid.

PANE TÄHELE! 

- sisekäibearved on abikõlblikud koos kulupõhise kalkulatsiooniga; 

- võlaõigusliku lepinguga teenuste ostmisel tuleb jälgida hangete 
piirmäärasid, hindade võrdlemine on kohustuslik;

- teadustöö kulude tegemisel järgida riigihangete seadust ning oma 
asutuse riigihangete korda!
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MIDA TÄHELE PANNA MOBILITAS + TEGEVUSTE RAKENDAMISEL?

Tegevus 3. Tippteadlaste toetamine

• Toetatakse andekate ning rahvusvahelise, välisriigis vahetu 
töökogemusega tipptasemel teadlaste tööle võtmist Eestis TA 
asutustesse;

• Partnerid panustavad tegevuse omafinantseeringusse.
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MIDA TÄHELE PANNA MOBILITAS + TEGEVUSTE RAKENDAMISEL?

Tegevus 4. Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 
2020 algatustes osalejate toetamine. 

• Tegevuse eesmärgiks on avardada Eesti teadlaste ja ettevõtjate 
võimalusi Euroopa teadusprojektides osalemiseks ning 
olemasolevate projektide mõju suurendamine.

• Toetuse taotlemise ja kasutamise juhendid ja vormid loob ETAg. 
Struktuurivahendite seisukohast on oluline, et taotlejad esitaksid 
üldarusaadavad ning nõutava detailsusega täidetud eelarve ja 
tegevuskava.

PANE TÄHELE! 

• - sisekäibearved on abikõlblikud koos kulupõhise 
kalkulatsiooniga; 

• - võlaõigusliku lepinguga teenuste ostmisel tuleb jälgida hangete 
piirmäärasid, hindade võrdlemine on kohustuslik;

• - teadustöö kulude tegemisel järgida riigihangete seadust ning 
oma asutuse riigihangete korda!
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MIDA TÄHELE PANNA MOBILITAS + TEGEVUSTE RAKENDAMISEL?

Tegevus 5. Eesti EL algatustes osalemist toetav kontaktbüroo

• Tegevusi viib läbi ETAg, kaasates vajadusel partnereid.

Tegevus 6. Eesti teaduse välisturundus „Research in Estonia“

• Tegevusi viib läbi ETAg, kaasates vajadusel partnereid.

Tegevus 7. Rahvusvahelised koolitused ja õppevisiidid 
teadlastele

• Tegevusi viib läbi ETAg, kaasates vajadusel partnereid.
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• Iga abikõlblik kulu seotakse konkreetse väljundiga (indikaatoriga) ja 
konkreetse eelarvereaga. 

• Näide 1: töötaja viibis Mobilitas+ asjus lähetuses, kuid tööajatabelist nähtub, et ta 
tegi ka muud tööd – ei saa olla 100% Mobilitas+ kulu.

• Näide 2: töötaja viibib lähetuses enam kui ühe Mobilitas+ tegevuse asjus –
lähetuse kulu tuleb jagada nende tegevuste vahel proportsionaalselt tegevuse 
heaks töötatud ajaga.

• Elluviija suhtlus rakendusüksusega toimub paberivabalt, seega on 
otstarbekas, kui ka partner suhtleb elluviijaga paberivabalt. 

• Üleminek eSFOSile planeeritud 2016. aasta lõpuks. Partneri esitab siis 
oma kuluread elluviijale eSFOSi kaudu ja elluviija esitab maksetaotluse 
RÜle samuti eSFOSi kaudu. 

• Kulu- ja maksedokumendid edastatakse elektrooniliselt .pdf vormingus, 
pealkirjastatud kulurea numbrite kaupa. (ridade arv = failide arv). 

• Uued vormid saadaval rakendusüksuse kodulehel: 
http://archimedes.ee/str/toetuse-saajale/periood-2014-2020/vormid/
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• Uued terminid on maksetaotlus (MT) ja ettemaksutaotlus (EMT).

• Uuel perioodil ei ole nö „ettepuhkamine“ enam lubatud. 

• Rakendusüksus on koostanud dokumendi “Korduma kippuvad 
abikõlblikkuse teemad” (uuendatud 22.03.2016). Selle saab alla laadida 
http://archimedes.ee/str/toetuse-saajale/periood-2014-2020/kasulikud-
materjalid/korduma-kippuvad-kusimused/ ning  liikuda sisukorra kaudu 
vajalike teemadeni või kasutades otsingut (Ctrl+F).

• Juhendist saab teemade kaupa vastused erinevatele abikõlblikkust 
puudutavatele küsimustele, mis võivad projekti või programmi 
elluviimise käigus ette tulla.
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