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*järeldoktoritoetus
*tagasipöördumistoetus

*tippteadlase toetus

23.01.2017, Domus Dorpatensis, Tartu

25.01.2017, Õpetajate Maja, Tallinn 

Tiina Loit-Oidsalu

Eesti Teadusagentuur



Järeldoktor

• Toetust saab kasutada 01.01.2016-31.12.2022

• Toetuse periood 12-24 kuud (projekti tuleb asuda täitma
aasta jooksul pärast rahastamisotsuse tegemist)

• II taotlusvoor avatud 01.02.-03.03.2017 kl 17.00

NB! Taotlus on esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev

asutus.

• Suund välisriigist Eestisse.

• Kõik valdkonnad.



Järeldoktor

• Omafinantseering 5% järeldoktoriprojekti kuludest
(järeldoktoritoetus + ümberasumistoetus).

• Tulemused:

- Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 100 tööpäeva
taotlusvooru sulgemise kuupäevast (27.07.2017). 

• Taotluste esitamine Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu
(etis@etag.ee, tel 730 0373)

- ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva
asutusega.



Järeldoktor
*vastuvõttev asutus

• Toetuse lõppsaaja:

- Eesti teadus- ja arendusasutus või ettevõte, kus
järeldoktoriprojekt läbi viiakse;

- taotleb toetust järeldoktoriprojekti täitma hakkavale
taotluses näidatud isikule;

- sõlmib järeldoktoriga toetuse eraldamise korral töölepingu
teadustöötaja ametikohal projekti täitmiseks;

- tagab järeldoktorile projekti täitmiseks vajaliku töökeskkonna
(sh tööruumid, haldus- ja tugistruktuurid jms) olemasolu;

- tagab omafinantseeringu 5% järeldoktoriprojekti kuludest.



Järeldoktor
*nõuded JD-le 1

• Teadlane, kellel ei ole toetuse taotlemise tähtpäevaks 
(03.03.2017) möödunud üle 5 aasta esmakordse 
doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni 
omistamisest. Kui järeldoktor on olnud pärast doktorikraadi 

omistamist rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel või 
kaitseväeteenistuses (või sellega võrdsustatud teenistuses), 
pikeneb selle perioodi võrra piirtähtaeg täiskuudes ümardatuna 

suurema kuude arvuni.

• On läbinud doktoriõppe toetuslepingu sõlmimise
kuupäevaks (sõlmitakse hiljemalt 180 kalendripäeva jooksul

pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist).



Järeldoktor
*nõuded JD-le 2

• On kaitsnud doktorikraadi välisriigis ning ei ole 
doktoriõpet läbinud ja doktorikraadi kaitsnud, sh
kaasjuhendamise lepingu alusel, samas asutuses, kuhu
järeldoktori projekti täitmiseks toetust taotletakse.

• Ei ole toetuse perioodil PUT uurimisprojekti ega IUT 
uurimisteema juht või põhitäitja.

• Eelistatud on need, kes on eelnevalt saanud Eesti
riigieelarvest rahastatud stipendiumi välisriigis doktorikraadi
omandamiseks nõudega tulla tagasi ja jätkata oma
teadustööd Eestis. (Kristjan Jaagu stipendium)



Järeldoktor
*nõuded JD juhendajale

• Suuremahulise teadusprojekti (IUT, PUT, sihtfinantseeritav
teadusteema, Euroopa Liidu raamprogrammi projekt jms) 
juht või põhitäitja. 

• Töötab vastuvõtvas asutuses töölepingu alusel. 

• Omab Eesti doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni.

• Projektil võib olla kaasjuhendaja, kelle saab ära märkida 
taotluse kirjeldavas osas.



Järeldoktor
*taotlemine 1

• Taotlus esitatakse ETIS-e kaudu.

• Taotlus on ingliskeelne.

• Taotluses märgitakse:

- vastuvõttev asutus;

- JD ja juhendaja andmed;

- projekti nimetus eesti ja inglise keeles;

- projekti lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles;

- taotletava toetuse periood; 

- projekti eelarve;

- projekti üldine teaduslik taust, JD ja juhendaja senine
teadus- ja arendustegevus ning selle seos projektiga;

- projekti põhieesmärgid, hüpoteesid ja meetodid ning 
eeldatav ajakava aastate lõikes;



Järeldoktor
*taotlemine 2

- üldiste eetikanõuete järgimine;

- projekti eeldatavad tulemused, nende potentsiaalne 
rakendatavus ja võimalikud jätkamissuunad;

- projekti läbiviimise koht ja projekti eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku taristu kvaliteet ja piisavus 
vastuvõtvas asutuses;

- projekti mõju ühiskonnale, majanduse arengule ja meetme 
eesmärkidele ning läbivatele teemadele (võrdsete 
võimaluste tagamisele, regionaalsele arengule, ühtsele 
riigivalitsemisele, infoühiskonna edendamisele).



Järeldoktor
*hindamine 1 

• Hindab hindamisnõukogu (HN)

• Retsenseerimist korraldavad valdkondlikud
ekspertkomisjonid (bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja

kultuur, terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika)

• Kasutatakse sõltumatuid eksperte (hinnangud ja hinded)

• Hindamiskriteeriumid:

- taotluse põhjendatus ja teaduslik tase;

- JD ja juhendaja kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;

- taristu piisavus, projekti eelarve ja kuluefektiivsus;

- taotluse mõju meetme eesmärkidele, Eesti ühiskonna ja 
majanduse arengule ning tõukefondide läbivatele teemadele.



Järeldoktor
*hindamine 2

• Kõigil hinnatavatel kriteeriumitel on võrdne kaal;

• Kõikidest taotlustest koostab HN ühtse paremusjärjestuse;

• Lävend 3,5 punkti;

• Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus
edastatakse vastuvõtvale asutusele 10 tööpäeva jooksul
otsuse tegemisest arvates;

• Retsensioonid ja lõpphinnang on vastuvõtvale asutusele ja
JD-le kättesaadavad.



Järeldoktor
*eelarve 1

Ühikuhinnad! Ühikuhinna jagunemine toimub teadlase ja 

vastuvõtva asutuse kokkuleppe alusel.

• Järeldoktoritoetus

- Eksperimentaalteaduste valdkond 34 650 €/a

Sisaldab JD töötasu palgafondi, teadustöö kulu ja üldkulu (kuni 
5% töötasu palgafondist ja teadustöö kuludest ehk kuni 1650 
eurot aastas).

- Mitte-eksperimentaalteaduste valdkond 31 710 €/a

Sisaldab JD töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu
(kuni 5% töötasu palgafondist ja teadustöö kuludest ehk kuni 
1510 eurot aastas).



Järeldoktor
*eelarve 2

Ühikuhinnad!

• Ümberasumistoetus (ühekordne) 6500 eurot.

- sisaldab JD-le makstavat toetust Eestisse kolimisega 
seotud kulude katteks, sh sisaldab Eesti seadustega 
toetusele kohalduvaid makse (ümberasumistoetuselt üldkulu
ei võeta).

- taotleda saab JD, kes ei ole 180 päeva jooksul enne 
taotlusvooru avamise kuupäeva (05.08.2016-31.01.2017) 
elanud, õppinud või töötanud Eestis.



Järeldoktor
*toetuse eraldamine

• Sõlmitakse kolmepoolne toetusleping ETAg-i, vastuvõtva
asutuse ja JD vahel.

• Toetusleping sõlmitakse 180 kalendripäeva jooksul pärast
taotluse rahuldamise otsuse tegemist. 

• Vastuvõtval asutusel on kohustus lubada JD-l kasutada
eraldatud toetust järeldoktoriprojekti täitmiseks kooskõlas
taotlusega. 

• Vastuvõttev asutus sõlmib rahastuse saanud JD-ga
töölepingu.



Järeldoktor
*projekti peatamine

• Projekti täitmise ajutist peatamist on võimalik taotleda juhul, 
kui JD kehtiv tööleping vastuvõtva asutusega peatatakse
ajutiselt kas rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkuse, 
kaitseväeteenistuse, raske haiguse või muude põhjendatud
asjaolude tõttu.

• ETAg-ile tuleb esitada vastuvõtva asutuse ja JD ühine
põhjendatud avaldus.

• Projekti saab ajutiselt peatada kuni kolmeks aastaks.

• Projekti saab täita kuni 31.12.2022. 



Järeldoktor
*aruandlus

Ainult lõpparuanne!

• Koostatakse inglise keeles (v.a populaarteaduslik
lühikokkuvõte, mis esitatakse ka eesti keeles). 

• Esitatakse ETAg-ile ETIS-e kaudu ühe kuu jookul pärast
toetuse lõppu. 

• Lõpparuandes esitatakse:

- tulemused (sh uurimisprojekti põhitulemused eestikeelse
populaarteadusliku lühikokkuvõtte vormis);

- muud vastuvõtva asutuse ja JD hinnangul olulised
asjaolud;

- toetuse kasutamise aruanne.

• Lõpparuande põhjal annab projekti täitmisele hinnangu HN.



Järeldoktor
*tulemuste avalikustamine

• Projekti täitmise tulemusena valminud publikatsioonide
terviktekstid tehakse ETIS-e kaudu avalikkusele vabalt
kättesaadavaks, kui publitseerimise, autoriõiguse või
intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti.

• Tulemuste publitseerimisel märgitakse finantseerimine
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Mobilitas Pluss
järeldoktoriprojekti number. Teadusartiklid, milledes puudub
viide eraldatud toetusele, lõpparuandes arvesse ei lähe.

• ETAg teeb järeldoktori projekti lõpparuande kokkuvõtte
ETIS-e kaudu avalikult kättesaadavaks.



Tagasipöörduv teadlane

• Toetust saab kasutada 01.01.2016-31.12.2022

• Toetuse periood 12-24 kuud (projekti tuleb asuda täitma
aasta jooksul pärast rahastamisotsuse tegemist)

• II taotlusvoor avatud 01.02.-03.03.2017 kl 17.00

NB! Taotlus on esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev

asutus.

• Suund välisriigist Eestisse.

• Kõik valdkonnad.



Tagasipöörduv teadlane

• Omafinantseering 5% tagasipöörduva teadlase projekti kuludest
(tagasipöördumistoetus + ümberasumistoetus).

• Tulemused:

- Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 100 tööpäeva taotlusvooru
sulgemise kuupäevast (27.07.2017). 

• Taotluste esitamine Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu
(etis@etag.ee, tel 730 0373)

- ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva
asutusega.



Tagasipöörduv teadlane
*vastuvõttev asutus

• Toetuse lõppsaaja:

- Eesti teadus- ja arendusasutus või ettevõte, kus
tagasipöörduva teadlase projekt läbi viiakse;

- taotleb toetust tagasipöörduva teadlase projekti täitma
hakkavale taotluses näidatud isikule;

- sõlmib rahastuse saanud tagasipöörduva teadlasega
töölepingu teadustöötaja ametikohal projekti täitmiseks;

- tagab tagasipöörduvale teadlasele projekti täitmiseks
vajaliku töökeskkonna (sh tööruumid, haldus- ja 
tugistruktuurid jms) olemasolu;

- tagab omafinantseeringu 5% tagasipöörduva teadlase
projekti kuludest.



Tagasipöörduv teadlane
*nõuded TP-le 1

• Eesti kodanikust, praegusest või endisest Eesti residendist 
teadlane;

• Töö tegemise koht viimase 2 aasta jooksul on olnud
väljaspool Eestit. Perioodi hakatakse arvestama taotlusvooru
lõpptähtajast. Põhjendatud juhtudel võib hindamisnõukogu
teha ettepaneku toetuse eraldamiseks ka vähem aega
välisriigis töötanud teadlasele;

• Viib läbi alus- ja rakendusuuringuid või arendustegevust ning 
täidab iseseisvalt tagasipöörduva teadlase projekti;



Tagasipöörduv teadlane
*nõuded TP-le 2

• Taotlusvooru lõpptähtajaks on välisriigis läbinud
järeldoktorantuuri või teinud vähemalt võrreldaval tasemel
teadustööd; 

• Eelistatud on need, kes on eelnevalt saanud Eesti
riigieelarvest rahastatud toetuse järeldoktorantuuri
läbimiseks välisriigis. (PUT)



Tagasipöörduv teadlane
*taotlemine 1

• Taotlus esitatakse ETIS-e kaudu.

• Taotlus on ingliskeelne.

• Taotluses märgitakse:

- vastuvõttev asutus;

- TP andmed;

- projekti nimetus eesti ja inglise keeles;

- projekti lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles;

- taotletava toetuse periood; 

- projekti eelarve;

- TP senine teadus- ja arendustegevus ning selle seos TP 
kavandatava projektiga;

- projekti põhieesmärgid ja eeldatav ajakava;



Tagasipöörduv teadlane
*taotlemine 2

- üldiste eetikanõuete järgimine;

- projekti eeldatavad tulemused, nende potentsiaalne 
rakendatavus ja võimalikud jätkamissuunad;

- projekti läbiviimise koht ja projekti eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku taristu kvaliteet ja piisavus 
vastuvõtvas asutuses;

- projekti mõju ühiskonnale, majanduse arengule ja meetme 
eesmärkidele ning läbivatele teemadele (võrdsete 
võimaluste tagamisele, regionaalsele arengule, ühtsele 
riigivalitsemisele, infoühiskonna edendamisele).



Tagasipöörduv teadlane
*eelarve 1

Ühikuhinnad! Ühikuhinna jagunemine toimub teadlase ja 

vastuvõtva asutuse kokkuleppe alusel.

• Tagasipöördumistoetus

- Eksperimentaalteaduste valdkond 34 650 €/a

Sisaldab TP töötasu palgafondi, teadustöö kulu ja üldkulu (kuni 
5% töötasu palgafondist ja teadustöö kuludest ehk kuni 1650 
eurot aastas).

- Mitte-eksperimentaalteaduste valdkond 31 710 €/a

Sisaldab TP töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu
(kuni 5% töötasu palgafondist ja teadustöö kuludest ehk kuni 
1510 eurot aastas).



Tagasipöörduv teadlane
*eelarve 2

Ühikuhinnad!

• Ümberasumistoetus (ühekordne) 6500 eurot.

- sisaldab TP-le makstavat toetust Eestisse kolimisega 
seotud kulude katteks, sh sisaldab Eesti seadustega 
toetusele kohalduvaid makse (ümberasumistoetuselt üldkulu
ei võeta).

- taotleda saab TP, kes ei ole 180 päeva jooksul enne 
taotlusvooru avamise kuupäeva (05.08.2016-31.01.2017) 
elanud, õppinud või töötanud Eestis.



Tagasipöörduv teadlane
*toetuse eraldamine

• Sõlmitakse kolmepoolne toetusleping ETAg-i, vastuvõtva
asutuse ja TP vahel.

• Vastuvõtval asutusel on kohustus lubada TP-l kasutada
eraldatud toetust TP projekti täitmiseks kooskõlas
taotlusega. 

• Vastuvõttev asutus sõlmib rahastuse saanud TP-ga
töölepingu.



Tagasipöörduv teadlane
*projekti peatamine

• Projekti täitmise ajutist peatamist on võimalik taotleda juhul, 
kui TP kehtiv tööleping vastuvõtva asutusega peatatakse
ajutiselt kas lapsehoolduspuhkuse, kaitseväeteenistuse, 
raske haiguse või muude põhjendatud asjaolude tõttu.

• Elluviijale tuleb esitada vastuvõtva asutuse ja TP ühine
põhjendatud avaldus.

• Projekti saab ajutiselt peatada kuni kolmeks aastaks. 

• Projekti saab täita kuni 31.12.2022.



Tagasipöörduv teadlane
*aruandlus

Ainult lõpparuanne!

• Koostatakse inglise keeles (v.a populaarteaduslik
lühikokkuvõte, mis esitatakse ka eesti keeles) 

• Esitatakse ETAg-ile ETIS-e kaudu ühe kuu jookul pärast
toetuse lõppu. 

• Lõpparuandes esitatakse:

- tulemused (sh uurimisprojekti põhitulemused eestikeelse
populaarteadusliku lühikokkuvõtte vormis);

- muud vastuvõtva asutuse ja TP hinnangul olulised
asjaolud;

- toetuse kasutamise aruanne.

• Lõpparuande põhjal annab projekti täitmisele hinnangu HN.



Tagasipöörduv teadlane
*tulemuste avalikustamine

• Projekti täitmise tulemusena valminud publikatsioonide
terviktekstid tehakse ETIS-e kaudu avalikkusele vabalt
kättesaadavaks, kui publitseerimise, autoriõiguse või
intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti.

• Tulemuste publitseerimisel märgitakse finantseerimine
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Mobilitas Pluss TP 
projekti number. Teadusartiklid, milledes puudub viide
eraldatud toetusele, lõpparuandes arvesse ei lähe.

• ETAg teeb TP projekti lõpparuande kokkuvõtte ETIS-e kaudu
avalikult kättesaadavaks.



Tippteadlane

• Toetust saab kasutada 01.01.2016-31.12.2022

• Toetuse periood 36-60 kuud (projekti tuleb asuda täitma
aasta jooksul pärast rahastamisotsuse tegemist)

• II taotlusvoor avatud 01.02.-03.03.2017 kl 17.00

NB! Taotlus on esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev

asutus.

• Suund välisriigist Eestisse.

• Kõik valdkonnad.



Tippteadlane

• Omafinantseering 17% tippteadlase projekti kuludest.

• Tulemused:

- Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 100 tööpäeva taotlusvooru
sulgemise kuupäevast (27.07.2017). 

• Taotluste esitamine Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu
(etis@etag.ee, tel 730 0373)

- ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb võtta ühendust vastuvõtva
asutusega.



Tippteadlane
*vastuvõttev asutus

• Toetuse lõppsaaja:

- positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutus, kus
tippteadlase project läbi viiakse;

- taotleb toetust tippteadlase projekti täitma hakkavale
taotluses näidatud isikule;

- sõlmib tippteadlasega toetuse eraldamise korral töölepingu
teadustöötaja ametikohal projekti täitmiseks;

- tagab tippteadlasele projekti täitmiseks vajaliku
töökeskkonna (sh tööruumid, haldus- ja tugistruktuurid jms) 
olemasolu;

- tagab omafinantseeringu 17% tippteadlase projekti kuludest.



Tippteadlane
*nõuded TT-le 1

• Teadlane, kellel on doktorikraad või sellele vastav 
kvalifikatsioon ning kes eelistatult vastab Euroopa 
teadlaskarjääri raamistikus kirjeldatud R4 (juhtivteadur) 
tasemele, kuid mitte vähemale kui R3 (vanemteadur);

• Oma valdkonna eestvedaja ja uurimisgrupi juht, kellel on 
tööalaselt hea rahvusvaheline maine ning kes avaldab kõrgel 
tasemel publikatsioone;

• On taotlusvooru avamise kuupäevaks vähemalt 5 viimast
aastat töötanud väljaspool Eestit ja selle aja vältel ei ole 
olnud töö- või võlaõiguslikes suhetes Eesti T&A-asutustega
või ettevõtetega, v.a võlaõiguslikud lepingud, mis puudutavad

lühiajalist* ühekordse ülesande täitmist (nt oponeerimine, retsenseerimine, 

juhendamine jms);

*Töö (sh töölepingu alusel) juhul, kui see ei ole taotlusvooru avamise

kuupäevale eelnenud 5 aasta jooksul ületanud kokku 6 kuud.



Tippteadlane
*nõuded TT-le 2

• TT loob Eesti T&A-asutuses oma uurimisrühma;

• TT juhendab projekti täitmise ajal doktorante;

• TT töötab projekti täitmise ajal vähemalt 75% täistööaja
normist Eestis vastuvõtva asutuse juures. TT on kohustatud
ETAg-i informeerima oma muudest töösuhetest.



Tippteadlane
*taotlemine 1

• Taotlus esitatakse ETIS-e kaudu.

• Taotlus on ingliskeelne.

• Taotluses märgitakse:

- vastuvõttev asutus;

- TT andmed;

- projekti nimetus eesti ja inglise keeles;

- projekti lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles;

- taotletava toetuse periood; 

- projekti üldine teaduslik taust, TT senine TA-tegevus ning 
selle seos TT projektiga;

- projekti põhieesmärgid, hüpoteesid ja meetodid, 
uurimisrühma töö käivitamise kava, planeeritavad 
juhendamised ning eeldatav ajakava aastate lõikes;



Tippteadlane
*taotlemine 2

- üldiste eetikanõuete järgimine;

- projekti eeldatavad tulemused, nende potentsiaalne 
rakendatavus ja võimalikud jätkamissuunad;

- projekti läbiviimise koht ja projekti eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku taristu kvaliteet ja piisavus 
vastuvõtvas asutuses;

- TT TA-tegevus viimase 10 aasta jooksul;

- TT rahvusvahelised ja Eesti-sisesed koostööprojektid 
viimase 10 aasta jooksul;



Tippteadlane
*taotlemine 3

- projekti eelarve;

- projekti mõju ühiskonnale, majanduse arengule ja meetme 
eesmärkidele ning läbivatele teemadele (võrdsete võimaluste 
tagamisele, regionaalsele arengule, ühtsele riigivalitsemisele, 
infoühiskonna edendamisele).

ETAg võib taotlejalt küsida lisainformatsiooni või selgitusi, 
sh lühiintervjuu vormis.



Tippteadlane
*eelarve 1

Kuludokumentide alusel!

• Maksimaalselt 150 000 eurot aastas. 

• Toetusele lisandub vastuvõtva asutuse
omafinantseering. 

• Tippteadlase projekti kogukuludest peab omafinantseering
moodustama 17%. 

• Maksimaalse toetussumma puhul on vastuvõtva asutuse
omafinantseering 30 722,89 eurot aastas ning projekti
aastane kogueelarve 180 722,89 eurot.



Tippteadlane
*eelarve 2

• Tippteadlase uurimistoetuses võib mh sisalduda:

- TT töötasu koos kõigi riiklike maksudega ja seadusest
tulenevate hüvitistega täistööaja arvestuses on kuni 80 280 
eurot aastas;

- Uurimisrühma liikmete töötasu koos kõigi riiklike
maksudega ja seadusest tulenevate hüvitistega;

- TT reisikulu üks kord aastas lähteriiki ja tagasi (sisaldab
lennu-, rongi-, laeva- ja bussipileteid);

- TT ja uurimisrühma teadustöö kulud (sh
lähetuskulud). 

- Kaudsed kulud on 15% otsestest personalikuludest.



Tippteadlane
*toetuse eraldamine

• Sõlmitakse kolmepoolne toetusleping ETAg-i, vastuvõtva
asutuse ja TT vahel.

• Vastuvõtval asutusel on kohustus lubada TT-l kasutada
eraldatud toetust TT projekti täitmiseks kooskõlas
taotlusega. 

• Vastuvõttev asutus sõlmib rahastuse saanud TT-ga
töölepingu.



Tippteadlane
*projekti peatamine

• Projekti täitmise ajutist peatamist on võimalik taotleda juhul, 
kui TT kehtiv tööleping vastuvõtva asutusega peatatakse
ajutiselt kas lapsehoolduspuhkuse, kaitseväeteenistuse, 
raske haiguse või muude põhjendatud asjaolude tõttu.

• Elluviijale tuleb esitada vastuvõtva asutuse ja TT ühine
põhjendatud avaldus.

• Projekti saab ajutiselt peatada kuni kolmeks aastaks. 

• Projekti täitmist saab pärast ajutist peatamist täita vaid kuni
31.12.2022.



Tippteadlane
*aruandlus 1

Vahe- ja lõpparuanne!

Sisuline vahearuanne

- ülevaade projekti raames seni tehtud tööst, tulemustest ja 
projekti üldseisust;

- koostatakse eesti või inglise keeles;

- esitatakse ETAg-ile ETIS-e kaudu hiljemalt toetuse 
perioodi teise aasta lõpuks.



Tippteadlane
*aruandlus 2

Lõpparuanne

• Koostatakse inglise keeles (v.a populaarteaduslik
lühikokkuvõte, mis esitatakse ka eesti keeles) 

• Esitatakse elluviijale ETIS-e kaudu ühe kuu jookul pärast
toetuse lõppu. 

• Lõpparuandes esitatakse:

- tulemused (sh uurimisprojekti põhitulemused eestikeelse
populaarteadusliku lühikokkuvõtte vormis);

- muud vastuvõtva asutuse ja TP hinnangul olulised
asjaolud;

- toetuse kasutamise aruanne.

• Lõpparuande põhjal annab projekti täitmisele hinnangu HN.



Tippteadlane
*tulemuste avalikustamine

• Projekti täitmise tulemusena valminud publikatsioonide
terviktekstid tehakse ETIS-e kaudu avalikkusele vabalt
kättesaadavaks, kui publitseerimise, autoriõiguse või
intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti.

• Tulemuste publitseerimisel märgitakse finantseerimine
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Mobilitas Pluss TT 
projekti number. Teadusartiklid, milledes puudub viide
eraldatud toetusele, lõpparuandes arvesse ei lähe.

• ETAg teeb TT projekti lõpparuande kokkuvõtte ETIS-e kaudu
avalikult kättesaadavaks.



EURAXESS teenused

• Üle-euroopaline võrgustik (teenuskeskused 40 Euroopa riigis)

• Vastused mobiilsusega seotud küsimustele (sh nii Eestisse 

tulemisel kui ka siit lahkumisel):

• Viisad ja elamisload

• Ravikindlustus ja tervis

• Maksuküsimused

• Igapäevaelu (nt majutus, lastehoid jms)

• Vabad töökohad ja stipendiumid (EURAXESS

Jobs)



EURAXESS Internetis

• EURAXESSi veebileht: ec.europa.eu/euraxess

• EURAXESS Estonia veebileht: euraxess.ee

• EURAXESS Estonia kuukiri:

euraxess.ee/newsletter/

• Facebook:

facebook.com/euraxess.ee



EURAXESS Eestis
• Eesti Teadusagentuur. Hanna Raig: euraxess@etag.ee

• Eesti Teaduste Akadeemia. Anne Pöitel, Ülle Raud: 
mobility@akadeemia.ee

• Tartu Ülikool. Kristi Kuningas: kristi.kuningas@ut.ee

• Eesti Maaülikool. Eve-Liis Abroi: eve-liis.abroi@emu.ee

• Tartu Observatoorium. Tiia Lillemaa: tiia.lillemaa@to.ee

• Tallinna Tehnikaülikool. Anu Johannes: 
anu.johannes@ttu.ee

• Tallinna Ülikool. Merje Olm: merje.olm@tlu.ee

• Kunstiakadeemia. Julia Leitsinger: julia.leitsinger@artun.ee

• SA Archimedes. Julia Duh: julia.duh@archimedes.ee



Täpsem info

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/

Tiina Loit-Oidsalu

Mobilitas Pluss vanemkonsultant

731 7359

tiina.loit@etag.ee

Oskar Otsus

Mobilitas Pluss juht

731 7350

oskar.otsus@etag.ee


