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SAATEKS
Eesti Teadusagentuuri viies aastaraamat on üles
ehitatud pisut teisiti kui eelmised neli. Käesoleva
tegevuste kokkuvõtte struktureerisime lähtudes
meie arengukava viiest suuremast eesmärgist.
Teadusagentuuri aasta töid võib tinglikult rühmitada kahte kategooriasse. Suurema osa moodustavad aastast aastasse jätkuvad põhitegevused –
teadusgrantide konkursside, nende eraldamise
ja aruandluse korraldamine, teadlaste ja ettevõtjate abistamine rahvusvahelises teaduskoostöös,
teaduse populariseerimine, ETISe haldamine ning
mitmete analüüside koostamine. Osa tööst tuleb
asutusel pühendada ka eneseanalüüsiks ja toimimise parendamiseks.
Teised möödunud aasta töödest olid aga sellised,
mida igal aastal ette ei tule või mis võivad edaspidi
muutuda tavapäraseks.
Selliste tööde seast on põhjust esile tuua teaduse
rahastamise ümberkorraldamise ettevalmistusi.
Eelnevatel aastatel arutati palju teaduse rahastamise ümberkorraldamise vajadusest. Peaaegu
aastase töö tulemusena ja paljude partnerite
esindajatest koosneva ekspertkogu abiga valmis
uurimistoetuste ja baasfinantseerimise ümberkorralduse kontseptsioon. Selle dokumendi põhimõtted olid aluseks 2017. aastal uurimistoetuste
korralduse muutmiseks. Kontseptsioon võimaldab
luua omavahel sidustatud teaduse rahastamisinstrumentide tervikliku süsteemi.
Oluliseks tegevussuunaks oli tõukefondidest
toetatavate uute programmide käivitamine. Kõik

kavandatud programmid – teadlaste mobiilsust
toetav Mobilitas Pluss, teaduse populariseerimistegevustele suunatud TeaMe+ ja riigiasutuste
teadustöö võimekuse suurendamisele suunatud
programm RITA käivitusid kõikide alategevustega.
Välisteaduskoostöö paremaks planeerimiseks ja
selle laiahaardelisusest ülevaate saamiseks koostasime rahvusvahelistes partnerlustes osalemise
kava.
Teadusagentuuri iseloomustab partnerlus – kõik
meie tööd saavad teoks koostöös paljude partneritega, kellega koos ja kelle jaoks me töötame.
Läinud aastat iseloomustab koostöö jätkumine
ja laienemine. Ühe näitena paljudest võib nimetada koos Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste
Akadeemia, Riigikogu kultuurikomisjoni ning
Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatud
teaduspoliitika konverentsi Riigikogus, mida võib
juba väikeseks traditsiooniks lugeda. Loodetavasti
kujunevad edaspidi ka teaduse ülevaatekogumikud, nagu seda oli „Eesti teadus 2016“ ning
teadlastele suunatud temaatilised konverentsid
samuti traditsioonideks.
Neist ja paljudest teistest koostöövormidest,
ehk teadusagentuuri tööaastast 2016 on juttu
järgnevas aastaraamatus.

Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
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JUHTIMINE
Eesti Teadusagentuur (ETAg) on Haridus- ja
Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud riikliku teaduspoliitika
elluviimise toetamiseks. Oleme partner teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele
ja riigile.
Eesti Teadusagentuuri ülesanne on toetada
tõhusalt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja
elluviimist ning suurendada teadus- ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning
sünergiat.

Teadusagentuuri tegevust suunab arengukava
aastani 2020, asutuse põhikiri ja Eesti teadusja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI)
strateegias 2014 -2020 „Teadmistepõhine Eesti“
sätestatud prioriteedid.
Iga-aastase tegevuskava arengukavas seatud
strateegiliste eesmärkide täitmiseks kinnitab
nõukogu.

Struktuur
Teadusagentuuris on kuus põhitegevusega seotud osakonda ja tugitegevusi pakkuvad töötajad
(raamatupidajad, jurist, IT spetsialistid, kvaliteedi-,
personali- ja kommunikatsioonijuht) - administ-

ratsioon. ETAg-i peakontor asub Tartus (Soola 8)
ja harukontor Tallinnas (Lauteri 5). Brüsselis asub
Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroo.

NÕUKOGU

JUHATUS, TEGEVJUHT
HINDAMISNÕUKOGU
ANALÜÜSIOSAKOND

TEADUSE POPULARISEERIMISE OSAKOND

TEADUSPROGRAMMIDE OSAKOND

UURIMISTOETUSTE OSAKOND

VÄLISTEADUSKOOSTÖÖ TEADUSKOND
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ADMINISTRATSIOON

EESTI TEADUSINFOSÜSTEEMI OSAKOND

Nõukogu

Hindamisnõukogu

Teadusagentuuri nõukogu kavandab teadusagentuuri tegevust, korraldab juhtimist ja
tegeleb järelevalvega. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on eri teadusja arendustegevuse valdkondade tunnustatud
teadlastest koosnev ekspertnõukogu. See täidab teadusagentuuri üht tähtsamat ülesannet –
hindab personaalsete ja institutsionaalsete
uurimistoetuste taotlusi, samuti osaleb Eesti
Teadusagentuuri otsusel teiste teadusagentuurile
õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Nõukogu koosseis (oktoobrist 2016):
Indrek Reimand
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse
asekantsler, nõukogu esimees

Hindamisnõukogu koosseis (märtsist 2015):

Teet Jagomägi

Andres Koppel

Eesti Info- ja Telekommunikatsiooni Liidu
juhatuse liige, AS Regio juhataja

ETAg-i juhatuse esimees, hindamisnõukogu esimees

Joonas Pärenson

Tallinna Tehnikaülikooli professor

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik

Toivo Maimets
Tartu Ülikooli professor

Kaupo Reede
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu osakonna juhataja

Mart Ustav

Jarek Kurnitski
Irja Lutsar
Tartu Ülikooli professor

Lauri Mälksoo
Tartu Ülikooli professor

Tiina Nõges
Eesti Maaülikooli professor

Tartu Ülikooli professor,
Eesti Teaduste Akadeemia liige

Ergo Nõmmiste

Taivo Raud

Marek Tamm

Haridus- ja Teadusministeeriumi
teadusosakonna juhataja

Tartu Ülikooli professor

Tallinna Ülikooli professor,
hindamisnõukogu aseesimees

Tiit Tammaru
Tartu Ülikooli professor

Tõnis Timmusk
Tallinna Tehnikaülikooli professor

Eero Vasar
Tartu Ülikooli professor

Margus Viigimaa
Tallinna Tehnikaülikooli professor

Richard Villems
Tartu Ülikooli professor

Jaak Vilo
Tartu Ülikooli professor
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EESTI TEADUSKESKKOND JA RIIGI
TOETUSSÜSTEEM TEADUSTÖÖKS ON
OPERATIIVNE, MÕISTLIK JA VAJADUSTEPÕHINE
Uurimistoetused
Teadusagentuur menetleb viit teadus- ja
arendustegevuse finantseerimise riiklikku
rahastusinstrumenti: personaalseid uurimistoetusi (PUT) (uusi taotlusi, jätkutaotlusi ja
aruandeid), institutsionaalse uurimistoetusi
(IUT) uurimisteemade ja tuumiktaristutoetuste
jätkutaotlusi ja aruandeid ning TA asutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade (SF) ja SA Eesti
Teadusfondi (ETF) välja antud grantide lõpparuandeid.

PUT/PUT JD taotlusvoor:
11 teadusasutust
365 taotlust
25 913 755 milj eurot taotluste kogumaht
1704 pöördumist retsensentide leidmiseks
531 retsensenti (47 riigist)

Andres Koppel
Hindamisnõukogu ja teadusagentuuri
juhatuse esimees

„Hea meel on meie teadlaskonna järelkasvu
pärast, sest noortele teadlastele eraldatud
iseseisva uurimistöö alustamiseks mõeldud
stardigrantide arv suurenes.“

Personaalne uurimistoetus
Uudsete põletikuvastaste ravimite väljatöötamine
ja immuunsussüsteemi vananemise peatamine;
ravi seisukohalt oluliste harvade mutatsioonide
ennustamine genoomides; e-hääletamise mõju
valitsemisele; lõhe vähendamine erineva taustaga
peredest pärit laste akadeemilistes saavutustes ja
heaolus; masinõppe töövahendid tehisintellekti
parandamiseks – need on vaid mõned näited
väljakutsetest Eesti teaduse esiliinil, mida 2017.
aastal uurimistoetuse saanud hakkavad lahendama.
Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsusega said personaalse uurimistoetuse 9 järeldoktori, 26 stardi- ja 54 otsinguprojekti. Uute,
2017. aastal algavate uurimistoetuste kogumaht
oli 4 885 222 eurot.
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2008-2017
uurimisprojektide
puhul on kõigist
taotlejatest olnud
36% naised ja
64% mehed

Kõigist
toetuse saajatest
on 33% naised ja
67% mehed

Personaalsete uurimistoetuste menetlemist iseloomustavad arvud aastatel
2012-2016
Toetus

2012

2013

2014

2015

2016

Esitatud taotlusi

194

231

235

284

365

Menetletud taotlusi

194

229

234

283

355

Rahastatud projekte
Menetletud taotluste maht
(eurodes)
Rahastatud projektide
maht (eurodes)
Retsensentide poole
pöördumiste arv
Retsensentide arv

42

30

54

54

89

12 997 505

15 876 214

15 697 442

18 824 713

25 913 755

2 261 352

1 458 740

2 850 707

2 744 876

4 885 222

1020

790

780

1100

1704

Retsensioonide arv

312

329

347

525

531

428

505

524

642

682

Uurimistoetuste (PUT, ETF) valdkondlik proportsioon aastatel 2012-2016
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

2012
Bio- ja keskkonnateadused

2013
Ühiskonnateadused ja kultuur

2014

2015
Terviseuuringud

2016
Loodusteadused ja tehnika

Jätkutaotlused ja lõpparuanded
Rahuldati 107 personaalse uurimistoetuse jätkutaotlust. 2016. aastal IUT uut taotlusvooru ei
korraldatud. Hindamisnõukogu tegi haridus- ja
teadusministrile ettepaneku 140 IUT teema ja
8 IUT tuumiktaristu jätkuvaks rahastamiseks
vastavalt 22,5 miljonit ja 523 717 eurot. Eesti

Teadusfondi grante alates 2012. aastast välja ei
anta, samuti ei avata uusi sihtfinantseeritavaid
teadusteemasid (SF), nende lõppemisel hinnatakse lõpparuandeid. Möödunud aastal kinnitati
22 ETF grandi ja kolme sihtfinantseeritava
teadusteema lõpparuanded.
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Tuumiktaristud
Tuumiktaristute töö toetamiseks taotleti 2017.
aastaks kokku 1 242 606 eurot. Toetuste eelarve
oli sarnaselt 2016. aastale 523 717 eurot.
Hindamisnõukogu ettepanekul toetati kõiki seitset
jätkutaotlust samas mahus nagu 2016. aastal,
lisaks toetati Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri
uut taotlust 68 480 euro ulatuses.

Valdkondliku teadus- ja
arendustegevuse tugevdamine –
RITA programm
RITA programmi raames toetatakse ministeeriumitele vajalike rakendusuuringute tellimist,
teadusnõunike ametikohti ministeeriumites,
TAI poliitika uuringute läbiviimist, Eesti
Teadusinfosüsteemi arendamist jm. RITA eelarve
aastani 2022 on 29,4 miljonit eurot.
Programmi raames valiti koostöös ministeeriumitega välja viis strateegilist teemat, mille kohta
tellib teadusagentuur 2017. aastal järgnevad
uuringud:
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•

Maapõueressursside efektiivsemate,
keskkonnasõbralikemate ja säästvamate
kasutusvõimaluste väljatöötamine –
tellijad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium

•

Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse
võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks – tellijad Siseministeerium, Kaitseministeerium, Riigikantselei

•

Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise
juhtprojekti elluviimine) – tellija Sotsiaalministeerium

•

Biomajanduse sektorites lisandväärtuse
tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine –
tellijad Maaleuministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

•

Muutuvast tööturust ja kasvavast
rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis –
tellijad Haridus- ja Teadusministeerium,

EESTI TEADUSAGENTUUR / aastaraamat 2016

2016.a sügisel
rakendus koostöös
ülikoolidega ETISes
teadusaparatuuri moodul,
kuhu 13.02.2017 seisuga
on sisestatud 1980 seadet,
neist 821 on avalikult
nähtavad.

RITA
programmist toetati
rakendusuuringute
tellimist 774 750 euro
ulatuses, käimas on
18 uuringut.

Kultuuriministeerium, Siseministeerium,
Sotsiaalministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.

Koostöös partneritega valiti välja viis TAI poliitikat
toetavat teemat (avatud teadus, teadlaskarjäär,
eelmise perioodi struktuuritoetuste programmide
hindamine, nutika spetsialiseerumise valdkondade väärtusahelad ning Eesti osalus Euroopa Liidu
TAI raamprogrammis Horisont 2020), mille raames
viiakse aastatel 2016-2017 läbi seitse uuringut.

Teadusuuringute usaldusväärsus
Teadusagentuuri algatusel moodustati teaduseetika töögrupp, kuhu kuuluvad esindajad Eesti
Teaduste Akadeemiast, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning kõikidest avalik-õiguslikest
ülikoolidest, sh Tartu Ülikooli eetikakeskusest.
Aasta lõpul valmis töögrupil ausa teaduse
raamdokumendi kavand, mida tutvustati Tartu
Ülikooli ja teadusagentuuri koostöös ettevalmistatud rahvusvahelisel konverentsil „Aus teadus
– mõtestades head teadustava“.

Kaheksas ministeeriumis
üheteistkümnest töötab alates
2016. aastast teadusnõunik, neist
seitse aitas tööle RITA toetus. Aasta
jooksul toimus kuus teadusnõunikele
suunatud koolitust ja seminari ning
teadusnõunikud osalesid aktiivselt
RITA tegevuste elluviimisel.

EESTI TA KONKURENTSIVÕIME JA
RAHVUSVAHELINE EDU ON KASVANUD NING
KOOSTÖÖ TEADUSASUTUSTE JA ETTEVÕTETE
VAHEL SÜVENEB
Teadusagentuur toetab Eesti teadlaste osalemist
üleeuroopalises teaduskoostöös nii rahaliselt kui
ka informatsiooni jagamise ja nõustamisega.

Horisont 2020 arvudes
2016. aastal esitasid Eesti organisatsioonid Horisont 2020 konkurssidele 299 taotlust, millest
40 olid edukad (11-s osales Eesti asutus koordinaatorina). Edukatele projektidele eraldas
Euroopa Komisjon 11,3 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aastaga on toetuste kogusumma
konkursside tsüklilisuse tõttu vähenenud.

Teadusagentuuri
korraldada on Horisont
2020 Eesti kontaktpunktide
võrgustiku töö: 2016. aastal
vastati 2240 päringule,
toimus 123 individuaalset
konsultatsiooni, millest
26% oli ettevõtjatele.

Teadusagentuuri korraldada on Horisont 2020
Eesti kontaktpunktide võrgustiku töö: 2016. aastal
vastati 2240 päringule, toimus 123 individuaalset
konsultatsiooni, millest 26% oli ettevõtjatele.
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Horisont 2020 projektides osalemise toetamise statistika 2014-2016
Toetus
Taotluste ettevalmistustoetus

Käibemaksutoetus

2014

2015

2016

141 512

209 157

249 200

toetatud projekte

63

84

138

sh ettevõtteid

8

10

17

125 101

93 002

106 435

111

92

88

toetuse maht (eurodes)

toetuse maht (eurodes)
toetatud projekte

Horisont 2020 ja Eesti osalus arvudes (eCORDA andmed, märts 2017)

Taotletud
eelarve
716,18M€
Taotlejaid
1944

Saadud eelarve
66,25M€

1622
taotlust

200 edukat
projekti

Edukaid
organisatsioone 107
(nendest 59 VKEd)

Koordinaatoreid 70
(43 organisatsiooni)

Eesti organisatsioonide edukus H2020-st raha taotlemisel 2016. aasta lõpu
seisuga
Organisatsiooni tüüp

Organisatsioonide arv

Osalemiste arv

EL toetus (eurodes)

Kasumit tootvad eraõiguslikud
organisatsioonid

65

77

21 003 353

Kõrgharidussektor

6

88

32 181 019

Muud organisatsioonid

12

39

3 334 113

Riigiasutused

10

17

6 795 236

Teadusasutused

7

13

2 726 170

100

234

66 039 892

Kokku
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Eesti edukus Horisont 2020
raamprogrammis:

Euroopa teaduse ja tehnoloogia
alane koostöövõrgustik COST

Eesti projektipartneritega sõlmitud lepingute
maht riigi SKT suhtes võrrelduna EL28 keskmisega
(kui EL28=100%).

Eesti osales 164 teaduskoostöö võrgustiku projektis (võrgustikke kokku on 279). Juhtkomitee
liikmete ja asendusliikmetena osales koostöös 378
eksperti 33st Eesti organisatsioonist. 2016. aastal
ühineti 77 uue projektiga ning juhtkomiteedesse
nimetati 101 uut liiget.

350%

308%

300%
250%

244%

200%

181%

150%
100%
50%
0%

2014

2015

2016

7. detsembril lõppes järjekordne COST avatud
taotluste konkurss, hindamisele läks 487 taotlust.
Kahe taotluse esitajad on Eestist. Hindamispaneeli
töös osaleb 22 eestlast. Aasta jooksul osales
COSTi koosolekutel, lühiajalistel teadusvisiitidel
ja suveülikoolides 289 eestlast. 39% osalejatest
olid karjääri algetapis olevad teadlased (kuni 8
aastat väitekirja kaitsmisest). COST assotsiatsiooni
väljamakstud eelarve üritustel osalemiseks oli
364 000 eurot.

Eesti edukus Horisont 2020
raamprogrammis võrrelduna
Euroopa keskmisega:
Rahastatavate projektide arv/taotluste arv
20%
18%
16%

18%
16%

15%

14%
12%

11%

10%

12%

9%

8%
6%
4%
2%
0%

2014

2015
Eesti

2016
EL-28

Konverentsil
“Sotsiaal- ja humanitaarteadused rahvusvahelises
koostöös. Valikud ja võimalused“
jagasid kogemusi teadlased
Margit Sutrop, Art Leete, Renata
Sõukand, Diana Eerma ja COST
hindamispaneeli liige Kristiina
Tõnnisson.
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Rahvusvahelistes partnerlustes
osalemise kava
Teadusagentuuri koordineerimisel koostati
rahvusvahelistes partnerlustes osalemise kava
esmakordselt aastani 2020. Dokumendi „Eesti
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse partnerlustes osalemise kava (2017-2020)“ kiitis 2017.
aasta alguses heaks teaduspoliitika komisjon.
Osaleti ja esindati Eestit EL teadusorganisatsioonides ja teadustaristu töögruppides. Pildil
on hetk 17. novembril Brüsselis toimud Euroopa
teadust rahastavate organisatsioonide ja suurte
teadusasutuste ühenduse Science Europe
konverentsist „Impact and value of Research“, kus paneeldiskussioonis osales teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Osalemine Euroopa Liidu
partnerlustes ja kahepoolses
teaduskoostöös

Leia meie
kodulehelt:
Osaluskava
2016-2020

Teadusagentuur osales 12 ERA-net Pluss ja
ERA-net Cofund konsortsiumis, neist kaheksas
selgusid edukad osalejad. Üheksa konkursi taotlusvoorudes osales lõpptaotlustega 87 Eesti taotlejat,
neist 8 koordinaatorina.

ERA-Net konkursside tulemused 2016
Eeltaotlejaid

Lõpptaotlejaid

sh koordinaatoreid

Edukaid

sh koordinaatoreid

ERA-Net BIODIVERSA-3

16

16

0

4

0

BONUS Art 185 (Blue Baltic)

45

39

5

2

0

M-era.Net 2015

6

3

1

1

1

ERA-CVD

2

1

0

1

0

ERA-Net Cofund FACCE SURPLUS

2

1

0

0

0

ERA-Net Cofund FLAG-ERA (2016)

5

5

0

3

0

ERA-Net Cofund TRANSCAN-2 /2

7

1

0

1

0

ERA-Net Inno Indigo (Biobased energy)

10

10

1

3

ERA-Net Cofund HERA UP

53

11

1

1

0

Kokku

146

87

8

16

1

Konkurss
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Kahepoolne teaduskoostöö
Programm „Norra-Eesti teaduskoostöö“
Norra finantsmehhanismidest (teaduskoostöö
programmi maht 3 milj eurot) on aastatel 20132017 toetatud kolmeteist uurimisprojekti alates
tarbijakrediidi probleemidest kuni glioomi tüvirakkudega seonduvate uuringuteni. Toetatud on
uurimisgruppe kõigist neljast Eesti suuremast ülikoolist. Kõige populaarsem Norra koostööpartner
(kuues projektis) oli Bergeni Ülikool. 2016. aastal
valmis programmi kokkuvõttev videofilm, mis
tutvustab viit Norra-Eesti teaduskoostöö projekti
neljas Eesti ülikoolis. Programmi lõppkonverents
toimub 2017. aasta septembris.

Koostööprogrammid
Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalase
koostööprogrammi Parrot raames toetati
kaheksat taotlust. Taiwani-Eesti koostööprogrammis esitati Eestist viis ning Taiwanist
neli taotlust, toetati kahe Eesti teadlase visiiti Taiwanisse ja kahe Taiwani teadlase visiiti
Eestisse. Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu
kuni kaheaastase järeldoktori granti kasutas üks
Eesti teadlane.

Laura Kiiroja töötab sotsialiseerunud huntidega
projektis “Loomad muutuvates keskkondades:
Kultuuriline vahendatus ja semiootiline
analüüs”.

Mobilitas Pluss
„Teaduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja
järelkasvu toetamise“ programm Mobilitas Pluss
parandab Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust, tugevdab meie
teadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustab teadustöötajate
rahvusvahelist mobiilsust. Programmi maht 2023.
aastani on 35,4 miljonit euro.
Mobilitas Pluss programmi viiakse ellu läbi seitsme tegevuse. Toetatakse järeldoktorite, tagasipöörduvate teadlaste ning tippteadlaste Eesti
teadusasutustesse toomist, ERC grandi taotlejaid,
erinevates Euroopa algatustes (nagu ERA õppetoolid
(ERA Chair´id), EIT, ERA-NET projektid jne) osalejaid, pakutakse teadlastele koolitusi jm.
Esimesed Mobilitas Pluss taotlusvoorud näitasid
välisteadlaste suurt huvi Eesti kui teadusriigi vastu.
Võrreldes varasemate sarnaste konkurssidega

Norra ja Eesti metsapatoloogide ekspeditsioon
Kaug-Idas: NIBIO (Norsk institutt for
bioøkonomi) professor Halvor Solheim (vasakul)
ja Eesti Maaülikooli dotsent Rein Drenkhan.
laekus taotlusi pea kaks korda rohkem. Esitati 126
järeldoktori, 27 tagasipöörduva teadlase ning 29
tippteadlase toetuse taotlust. Otsustati toetada
8 tippteadlast, 21 järeldoktorit ja 19 tagasipöörduvat teadlast.

EESTI TEADUSAGENTUUR / aastaraamat 2016
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Mobilitas Pluss

Väljaantud toetused kokku (eurodes)
Mobilitas Pluss menetletud taotluste arv (rahastusotsused tehti
2017. aasta alguseses)

191

Tellitud retsensioonide arv

393

Käimasolevate Mobilitas Pluss projektide arv (seisuga 31.12.2016)

10

Toetati Euroopa Teadusnõukogu (European
Reasearch Council - ERC) ) grantide taotlemise
ettevalmistust

2016 toimunud konkursi tulemusena lähevad
2017. aastal kuus eesti teadlast lühiajalistele
õppeviisidele ERC grandi hoidjate juurde.

ERC grandid on ühed hinnatumad uurimistoetused maailmas. Grandi pälvinud teadlane saab
silmapaistva rahalise toetuse (1,5-2,5 miljonit
eurot) ja vabaduse just teda köitvate uurimisküsimustega tegelemiseks. Samuti kaasneb grandiga märkimisväärne tunnustus teadusmaailmas.
Eestist on seni ERC grandi saanud viis teadlast.

Aasta jooksul toetati kolme teadlast, kes olid
jõudnud ERC grandi taotlemisel teise hindamisvooru, kuid siiski toetusest ilma jäänud,
kahte EIT projekti konsortsiumis osalevat
partnerasutust ning nelja ERA Chair (ERA
õppetoolis) projektis osalejat. Kokku on toetatud
tegevuskavade alusel projekte 1,2 miljoni euro
ulatuses.

Teadusagentuur pakub ERC grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna
lühiajalisele, kuni seitsmepäevasele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde.
Õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel
edukaks osutunud teadlaste kogemustest
õppida ja oma taotluse koostamiseks vajalikke
näpunäiteid saada.

Järeldoktori toetuse
taotlejaid oli kokku 34 riigist.
Kõige rohkem oli nende seas
välismaal doktorikraadi omandanud
Eesti päritolu teadlasi (18). Suur huvi
teadlaskarjääri jätkamise vastu
Eestis oli ka Itaalia (11 taotlust),
India (11 taotlust) ning
Hispaania (10 taotlust)
teadlastel.
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Etnobotaanik Renata Sõukand pälvis 2016. aastal
esimese Eesti humanitaarteadlasena – ERC
grandi, olles enne Mobilitas Pluss programmi
toel käinud intervjuukoolitusel, mida teadusagentuur granditaotlejatele korraldab.

Renata Sõukand
Eesti Kirjandusmuuseumi teadur

„Saadud grandi abiga loome kirjandusmuuseumisse esimese Ida-Euroopa etnobotaanika keskuse,
kus uurime, mis suunas arenes taimekasutus
pikka aega koos elanud, kuid nüüd riigipiiridega
jagatud rahvus- või keelevähemuse kogukondades.“

Teadus- ja arendusetegevuse büroo
Brüsselis

2016. aastal oli Brüsseli büroos
tööpraktikal seitse stažööri:

Brüsseli büroos saavad stažeerida Eesti ülikoolide
ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle
tööülesanneteks on ka Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ning-programmide koordineerimine ja
administreerimine, samuti rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või
asutuse haldusalas.

Inge Oopkaup,

Jätkus koostöö Brüsselis asuvate teadus- ja arendustegevuse riiklike büroode võrgustikuga (ingl
Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO), et
toetada ja laiendada teaduskoostööd ja mõjutada
ühiselt EL teaduspoliitikat.

Rahandusministeerium

Tauno Otto,
Tallinna Tehnikaülikool

Liina Laumets,
Keskkonnaministeerium

Teele Tõnismann,
Tallinna Tehnikaülikool ja Sciences Po Toulouse

Marianne Leppik,
Haridus- ja Teadusministeerium

Jaan Liira,
Tartu Ülikool
Püsistažöörina tegutses Brüsseli esinduses

Annika Eskusson

Teadusagentuur koordineerib
koos Eesti Teaduste Akadeemiaga
EURAXESS Eesti liikmete tegevusi

Tauno Otto
TTÜ tootmistehnika professor

”Jäin stažeerimisperioodiga väga rahule, sain
palju olulisteks osutunud sidemeid ja leidsin uusi
koostöövõimalusi. Tänaseks osaleme Euroopa
Tulevikutehaste Uurimisassotsiatsioonis (EFFRA),
oleme jõudnud EL digitaalsete innovatsioonikeskuste (DIH) kaardile robootikas (I4MS projektiga
SmartIC Robotics), ning tänu stažeerimisel saadud
kontaktidele on koostöös EFFRA ja Suurbritannia
TA organisatsiooniga Innovate UK Eestisse toodud
EL eesistumisperioodi tehnoloogiakonverents
Manufuture 2017 (H2020 projekt).”

Euroopa mobiilseid teadlasi toetava EURAXESSi
võrgustiku liikmed on teadusasutused neljakümnest Euroopa Liidu ja assotsieerunud
riigist. Eesti võrgustikku kuuluvad Tartu
Observatoorium, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu
Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja SA Archimedes.

2000 mobiilsusega
seotud päringut EURAXESSi
võrgustiku Eesti esindajale:
rahastamisvõimalused (78%),
majutus (6%), elamisload (5%)
ja vabade töökohad (5%). Kõige
rohkem päringuid tuli Indiast,
Ukrainast, Valgevenest.
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Eesti teaduse rahvusvaheline
tutvustamine – Research in Estonia
(RiE)
Koostöös partnerorganisatsioonidega valmis
„Eesti teaduse rahvusvahelise tutvustamise
strateegia 2016 – 2022“.
Mais toimunud neljandal välisajakirjanike teadusvisiidil „Health Technologies 2.0“ osales 14 välisajakirjanikku, kelle sulest ilmus aasta jooksul üheksa
Eesti teadlasi ja teadust tutvustavat artiklit Soome,
Saksamaa, Kreeka, Läti jt meediaväljaannetes.
Juulis toimus Inglismaal Manchesteris Euroopa
suurim teadusfoorum EuroScience Open Forum
(ESOF), kus RiE algatusel tutvustati tervise ja
meditsiiniga seotud Eesti teadust.

Kõige enam kirjutasid
välisajakirjanikud personaalmeditsiinist, rasedusega
seotud geneetiliste riskide
testimisvõimalustest ja
mahepõllundusest.
Leia veebist:
Eric Niiler „Should
Doctors Get Your
DNA“, Seeker,
3-6-2016

ESOFi Eesti meeskonnas olid (vasakult):
Triin Laisk-Podar (TerviseTAK/TÜ),
Kaarel Krjutškov (TerviseTAK) ja
Teet Meerits (TÜ) ning teadusagentuuri
esindajad Reimo Rehkli ja Liis Livin.

ESOFil oli populaarne lihaspinge
testimine müomeetriga
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Rakendusuuringute toetamine
nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades – NUTIKAS
Programmi NUTIKAS viiakse ellu koostöös SA
Archimedesega ning selle raames toetatakse
ettevõtteid, kes soovivad teadusasutustelt tellida rakendusuuringuid või tootearendust. ETAg
korraldab taotluste hindamist ning meetme teavitustööd.

Teaduse rakendusvõimalusi
ettevõtluses ja ühiskonnas
laiemalt kajastav raadiorubriik
„NUTIKAS“ jõudis 2016. aastal
Vikerraadio keskpäevase
uudistesaate „Uudis +“ osana
igal neljapäeval 50 tuhande
kuulajani.

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht

“NUTIKAS toetusmeetme 2016.
aasta taotlusvooru laekus 41 taotlust. Neist jõudis hindamisele 36.
Toetust sai 15 projekti kogusummas
3,5 miljonit eurot.”

TEADUSAGENTUUR OSALEB AKTIIVSELT EESTI
TAI POLIITIKA KUJUNDAMISEL
Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon
Teadusagentuuri eestvedamisel ning nõukogu,
hindamisnõukogu, teadusasutuste esindajate ja
noorteadlaste koostöös valmis uurimistoetuste
ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon. Uus
süsteem vähendab teaduse projektipõhisust,
toetuste taotlemise bürokraatiat, toetab teadlaskarjääri ning loob eeldused teadlaste ja ettevõtete
koostööks.
Kontseptsioon esitati 2017 Haridus- ja Teadusministeeriumile ja riigikantselei kõrghariduse ja
teaduse rahastamise ümberkorraldamise rakkerühmale TA rahastamise süsteemi kava ettevalmistamiseks.

Mihkel Kama
Cambridge´i ülikooli järeldoktor

„Me ei räägi omavahel piisavalt, meil
on vaja ühist häält, foorumit, kus oma
vajadustest rääkida.“
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19

Eesti Teadusinfosüsteem ETIS

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja

„Eesti teadussüsteemis on toimumas mitmeid
muutusi, mis mõjutavad mitte ainult praeguseid
teadlasi, vaid pikemas perspektiivis ka noori,
kes kaaluvad teadusesse suundumist ja teadlaskarjääri valimist.“
Esimene teadlastele suunatud teadusfoorum
„teadusEST 2016“ toimus 8. detsembril Tartus.
Teadusagentuuri algatatud foorumi põhiteemaks
oli teaduse rahastamine. Teadlastele tutvustati
teaduse rahastamise uut kontseptsiooni. Foorumil
osales 169 inimest, videoülekande vahendusel
ligikaudu sama palju.

Eesti teadusinfosüsteem ETIS koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste,
teadusprojektide ning muude teadustegevuste
tulemuste kohta. ETIS on ka keskkond taotluste
esitamiseks, nende hindamiseks ja projektide
aruandluse korraldamiseks. Aasta algul juurutati
uuenenud infosüsteemi ETIS 2 ja kontrolliti ületoodud andmeid. Testiti uusi mooduleid ja osaleti
uute rahastusinstrumentidega seotud veebivormide arendustöös. Süstematiseeriti kasutajatelt
saadud tagasiside ja kasutajamugavuse parandamiseks esitati arendajatele vajalikud ettepanekud.
Projektihaldussüsteemis registreeriti ja edastati
arendajale 1680 tarkvaraviga ja parandusettepanekut.

ETIS - kogu teave Eesti teaduse kohta
ETISe kaudu toimus 2016. aastal 46 taotlus-, lepingu- ja aruandevooru, milleks kasutati 35 erinevat veebivormi. Esitati 989
taotlust ja sõlmiti 1259 lepingut.

Mahukas alusandmestik koostatud:
Valmistati ette baasfinantseerimise alusandmestik 2016. aasta kohta, mille paikapidavust kontrolliti kõigi evalveeritud
asutustega ning esitati detsembris Haridusja Teadusministeeriumile.

ETIS arvudes ( 31.12.2016 seisuga)
Asutusi

233

Isikuid

49 450

Patenditaotlusi

1404

Publikatsioone

195 780

Juhendamisi

33 850
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Projekte

14 305

Teaduse evalveerimine
Viidi läbi rahvusteaduste professuuride sihtevalveerimine. Rahvusvaheline hindamiskomisjon hindas aasta jooksul Tartu Ülikooli ajalooteaduste ja arheoloogia, kultuuriuuringute
ning filoloogia ja lingvistika alast teadustööd,
doktoriõpet ning tegevustoetuse kasutamise
tulemuslikkust kümnes professuuris.

Leia meie kodulehelt: rahvustea-

duste professuuride sihtevalveerimise
raport

Hindamiskomisjoni kinnitusel on teadustegevus
professuurides kõrgel tasemel ning tegevustoetus on neile kaasa toonud lisavõimalusi
järelkasvu suurendamisel ning rahvusteaduste
sidustamisel ühiskonnaga.
Töötati välja kaasajastatud teaduse korralise
evalveerimise põhimõtted ja regulatsioonid
ning viidi need koostöös Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuriga (EKKA) kooskõlla doktoriõppekavade kvaliteedi hindamisega.

Detsembris ilmus kogumik „Eesti
Teadus 2016“
Teadusagentuuri eestvõttel koostatud Eesti
teadust kajastav kogumik on esimene omataoline, pakkudes kokkuvõtlikku ülevaadet
nii Eesti teaduse arengustest, mõjust majandusele kui ka Eesti teaduse positsioonist rahvusvahelises võrdluses ning teistest aktuaalsetest
teemadest. 2017. aasta alguses ilmus kogumiku
ingliskeelne väljaanne.

Leia meie kodulehelt:
•

Ülevaade OECD teaduse,
tehnoloogia ja tööstuse
raportitest 2014-2015 ja

•

Ülevaade teaduse mainet
Eestis käsitlevatest uuringutest

•

Eesti teadustöötajate palgauuring
2016

•

Ülevaade erinevatest
teadusasutusi järjestavatest
pingeridadest

Kogumiku „Eesti teadus 2016“
veebiversiooni leiab ETAgi
kodulehelt publikatsioonide
loetelust.
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Avatud teaduse põhimõtted ja
poliitikasoovitused
Eesti Teadusagentuuri juures tegutseva ekspertkomisjoni koostatud avatud teaduse põhimõtete
ja poliitikasoovituste tööversiooni tutvustati maikuus seminaril “Avatud teadus Eestis: poliitikasoovitused ja tagasiside”. Pärast ettepanekute lisamist
esitati ekspertkomisjoni põhimõtted ja soovitused
tervikdokumendina Haridus- ja Teadusministeeriumile. Tegemist on esimese avatud teaduse
valdkonna süstemaatilise käsitlusega eesti keeles,
mis tutvustab avatud teaduse põhimõtteid, toob
välja olulisemad poliitikavalikud ning võimalikud
tegevused. Valminud dokument toetab Euroopa
Komisjoni algatust muuta teadus-ja arendustegevus avalikkusele paremini kättesaadavaks.

Analüüsialase koostöö rakkerühm
Riikliku teaduspoliitika elluviimise ja arendamise
toetamiseks loodi analüüsialase koostöö koordineerimise rakkerühm, milles osalevad Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Statistikaameti, Teaduste
Akadeemia ja Rektorite Nõukogu teaduspoliitika
kujundamiseks vajalike analüüside ja uuringutega seotud töötajad. TAI poliitika kujundamiseks
vajalikud andmed ja uuringud koondati ülevaatlikku tabelisse, kust on võimalik näha, milliseid
andmeid, millise sagedusega ja kes kogub ning
kust neid leida võib. Koostöö jätkub teadus-ja
arendustegevust puudutava terminoloogia ühtlustamisel, uuringute lähteülesannete koostamisel,
teadus- ja arendustegevuse analüüsivaldkonnas
vajaliku info vahetamisel jm.

Euroopa teaduspilve initsiatiiv
Esindati Eestit ESFRI teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide European Spallation Source ERIC,
BBMRI ERIC, EATRIS ERIC juhtorganite töös. 2016.
aastal aitas teadusagentuur valmistada ette Eesti
seisukohti Euroopa teaduspilve initsiatiivi kohta,
misjärel esitas HTM eelnõu Vabariigi Valitsusele.
Valitsus võttis seisukohad vastu ja tegi need teatavaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele, Eestist nimetatud Regioonide Komitee ning
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetele.
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Leia meie kodulehelt:
Avatud teadus Eestis: Eesti
Teadusagentuuri avatud teaduse
ekspertkomisjoni põhimõtted
ja soovitused riikliku poliitika
kujundamiseks (juuni 2016)

Kolmas teaduspoliitika konverents
„Teadus kui Eesti arengumootor III.
Ühisosa otsides“ riigikogus
Koostöös Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste
Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
Riigikogu kultuurikomisjoniga korraldatud konverentsil osales 116 inimest ning selle mõju oli
märkimisväärne. Diskussioonis osales tulevane
ettevõtlusminister Urve Palo, kes leidis, et vajadus
teadlaste ja ettevõtjate tihedamaks koostööks
on vältimatu, kui tahame meie riigi majanduse
arengus uut kvaliteeti saavutada. Konverents kanti
üle ka Postimehe ja Riigikogu veebis.

Robert Kitt
Swedbanki Eesti peadirektor

„Mida suurem on ettevõtluse ja teaduse ühisosa, seda kõrgematele majanduse väljunditele
tõustakse.“

Konverentsi panelistid: (vasakult) Elar Vilt, AS Kodumaja arendusdirektor; Indrek Reimand,
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler; Urve Palo Riigikogu esindaja; Tea Varrak, Tallinna
Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor; Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse
instituudi juhataja, bioinformaatika professor
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TEADUS JA TEADMISED ON ÜHISKONNAS
NÄHTAVAD JA KÕRGELT HINNATUD
Alustas TeaMe+ programm
Lõppes programmist rahastatud telesaate
„Rakett 69“ kuues hooaeg. Esmakordselt saate ajaloos tuli võitjaks ja pälvis 10 tuhande
eurose teadusstipendiumi neiu – Gustav Adolfi
gümnaasiumi õpilane Frida Laigu.
Valmistati ette teadusvõitluse „Rakett 69“ seitsmendat hooaega, mille esimene saade läks eetrisse
jaanuaris 2017. Viidi läbi uue üldhuvitelesaate
hange. Uus teadussaade läheb eetrisse 2017
sügishooajal.

Kõige populaarsem “miks.ee”
Arendati miks.ee portaali, et pakkuda õpetajatele
ja karjäärinõustajatele materjale loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna karjäärivõimaluste
paremaks tutvustamiseks. Miks.ee veebis ning
üheteistkümnes uudiskirjas ilmus 2016. a kokku
62 artiklit.

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitujate arv
kasvas. Pakti eesmärgiks on STEM valdkonna
populariseerimine noorte seas ja ühiskonnas
laiemalt, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine
ning selles töötamise väärtustamine. Võrgustikku
kaasatakse haridusasutused, ettevõtted, kohalikud
omavalitsused ja riigisektor.
Teadus- ja tehnoloogiapaktiga on liitunud 23
asutust. Liituda soovijaid, kes oma tegevuskava
ette valmistavad, oli aasta lõpus 25.
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“Rakett 69“ VI hooaja võitja Frida Laigu

Pimedate Ööde Filmifestival
(PÖFF) ja Eesti Teadusagentuur
lõid käed ning tõid esmakordselt
vaatajateni teadusfilmide
eriprogrammi. JustFilmi teadusdokumentaalide programmist,
mida ETAg toetas, said osa
ca 350 kinokülastajat.

miks.ee

Facebooki (FB) leht on
üle 14 000 jälgijaga kõige
populaarsem teadust
kajastav FB leht Eestis.

Teaduse populariseerimise riiklikud konkursid arvudes
2013

2014

2015

2016

Kasvatusteaduslike tööde riiklik
konkurss

Esitatud töid

50

42

42

39

Preemiasaajaid

7

7

8

7

Teaduse populariseerimise
projektikonkurss

Taotluste arv

100

179

141

144

Toetatuid

32

38

30

39

Õpilaste teadustööde
riiklik konkurss

Esitatud töid

103

162

148

158

Preemiasaajaid

13

10

12

12

Eesti teaduse populariseerimise
auhinna konkurss

Taotluste arv

44

33

41

50

Preemiasaajaid

11

11

11

11

Üliõpilaste teadustööde
riiklik konkurss

Esitatud töid

473

511

566

496

Preemiasaajaid

56

56

56

59

Esitatud töid

626

694

755

902

Preemiasaajaid

36

26

30

36

Taotluste arv

112

37

40

Eraldatud
stipendiume

31

15

16

1733

1730

1829

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Noore uurija stipendium
KOKKU OSALEJAID

1396

Õpilaste teadusfestivalil Kultuurikatlas käis
ligi 1500 suurt ja väikest külastajat, kellele
tutvustasid oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat. Oma projekte
tutvustasid ka algklasside õpilased. Laval esinesid
teadusteatrid, avatud olid töötoad ja legomänguplatsid.
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Konverentsile „Teadus meediastunud maailmas“
kutsuti teadlasi, ajakirjanikke ja teaduskommunikatsiooni spetsialiste arutlema oma rolli üle
teaduskommunikatsioonis. Konverentsist võttis
osa 190 külalist.

Konverentsil kuulutati välja Eesti teaduse populariseerimise auhinna saajad. Tiiu Silla nimelise
elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse
ja tehnoloogia populariseerimise eest sai teadusajakirjanik Tiit Kändler.

Konverentsi aruteludes koorusid
välja soovitused kõigile
osapooltele:
•

Meediastunud maailmas võiks
teadlaste häält eri kanalites veelgi
rohkem kuulda olla. Põhjendatud ja
usaldusväärse sõnumi kordamine on
see, mis toimib.

•

Ajakirjanikud tegutsevad parimat
soovides, kuid puudu jääb teadmistest
ning süvenemiseks vajalikust ajast. Just
ajakirjanikud võiksid meediastuvas
maailmas olla tugi ja eeskuju, kes
oma süvenemisvõimega aitavad koos
teadlastega lugejal/vaatajal maailma
mõtestada.

•

Kommunikatsioonispetsialistide ülesanne on tõlkida ja vahendada teaduse ning teadlaste sõnumeid lihtsale
inimesele (ka ajakirjanikule). Faktide
esitamisest enam ei piisa, inimesi on
vaja kõnetada, konteksti avamisest
rääkimata.

TeaMe+ programmi partner Eesti Ajalehtede
Liit kaardistas sihtrühmade (ajakirjanikud, teadusasutuste ja inkubaatorite meediasuhetega
tegelevad spetsialistid, teadlased, teadusmahukate ettevõtete kommunikatsiooniga tegelevad
spetsialistid) koolitusvajaduse. Aasta jooksul
toimusid teadusajakirjanike ja suuremate väljaannete peatoimetajate õppereisid Soome ja
Hispaaniasse; 45 ajakirjanikku ja teadusasutuste
töötajat osales neljal koolitusel.

Tiit Kändler
“Teadusest rääkides on oluline silmas pidada
tausta, teadmisi ja teravmeelsust.”
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Teaduskommunikatsiooni rakkerühm
Eesti teaduse positsiooni tugevdamiseks ja
nähtavuse suurendamiseks ühiskonnas kutsus
teadusagentuur kokku teaduskommunikatsiooni
rakkerühma, kus on esindatud ülikoolid, teadusajakirjanikud, Haridus- ja Teadusministeerium ja

Teaduste Akadeemia. Ühendati jõud Arvamusfestivali teadusala arutelude ning PÖFFi teadusfilmide programmi teadlaste arutelude-tutvustuste
korraldamiseks.

Teadusala Arvamusfestivalil 2016

Arvamusfestivali teadusala korraldati koos Eesti
Teadusajakirjanike Seltsi, Teaduskeskuse AHHAA
ja partneritega ülikoolidest. Arutelusid „Kuidas
jõuda teadmusühiskonda?“, „Kuidas teadusest
ühiskonnal rohkem kasu võiks olla?“, „Mis võimalusi või riske loob inimkonnale sünteetiline
bioloogia?“ ja teadusvaldkondade tulevikust käis
kuulamas ligi 600 inimest.

Pildil hetk ühest rahvarohkemast arutelust, kus riigikontrolör Alar
Karis, geeniteadlane Lili Milani, Swdebanki Eesti peadirektor Robert
Kitt ja Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist
toetava programmi RITA juht Liina Eek vahetasid mõtteid selle üle,
kuidas ühiskonnal teadusest rohkem kasu võiks olla. Arutelu juhtis
TTÜ Nurkse Instituudi direktor Veiko Lember.
EESTI TEADUSAGENTUUR / aastaraamat 2016
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TEADUSAGENTUURI
ORGANISATSIOONIKULTUURIST JA
PERSONALIARENDUSEST
Ühiselt uuendatud ja täpsustatud
arengukava
Kõiki töötajaid kaasavates aruteludes vaadati üle arengukava. Sihte seades arvestati
2015. aastal toimunud sihtgruppide tagasiside
uuringus toodud märkusi ja soovitusi. Täpsustati
strateegilisi eesmärke ning tegevussuundi. Uuendatud arengukava kiideti heaks teadusagentuuri
nõukogus.

Töö ja töötajate väärtustamine
tagavad asjatundlike spetsialistide
lojaalsuse
Aasta algul viidi läbi ametikohtade hindamised,
seejärel ametikohtade ja palgaklasside palgavahemike määramine. Ühtlustati ametinimetusi
ja muudeti 22 töötaja ametinimetused. Võrreldi
ja vaadati üle kehtivad palgad, mille põhjal tõsteti
ühel kolmandikul töötajatest töötasu.

Fotol hetk
arengukava seminarilt

Paberivaba asjaajamine algab
efektiivsest dokumendihaldusest
Korrastati dokumentide haldamise süsteem,
vaadati üle menetlemisega seotud protsessid
ning täiendati vastavalt dokumentide liigitusskeemi ja asjaajamiskorda.
Hindamisnõukogu töö tõhustamiseks käivitati
infotehnoloogiline töökeskkond materjalide
hoidmiseks ja kommenteerimiseks.
Sõnastati rohekontori soovitused: Kui kõik kontori töötajad kasutavad ressursse säästlikult, avaldab
see ümbritsevale keskkonnale suurt mõju ja nii
oleme panustanud ühiskonna kestlikkusse.
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31.12.2016 seisuga
töötas teadusagentuuris
69 inimest, neist 13 töötas
osakoormusega.

Teadusagentuuri töötajad seisuga 31. detsember 2016
Juhtkond

Uurimistoetuste osakond

Andres Koppel

juhatuse esimees

Siret Rutiku

osakonnajuhataja

Karin Jaanson

tegevjuht

Madis Saluveer

uurimistoetuste koordinaator (ühiskonnateadused ja kultuur)

Priit Tamm

teadustaristu valdkonna
juht

Kadri Mäger

järeldoktoritoetuste
koordinaator

Rainer Randmeri

uurimistoetuste koordinaator (loodusteadused
ja tehnika)

Iige Maalmann

uurimistoetuste koordinaator (terviseuuringud)

Silja Moik

uurimistoetuste
koordinaator
(bio- ja keskkonnateadused)

Tugipersonal — administratsioon
Eva Panksepp

jurist

Helina Loid-Kudu

kvaliteedijuht

Eeva Kumberg

kommunikatsioonijuht

Annelii Kivikas

personalijuht

Anne Park

pearaamatupidaja

Tiina Haabpiht

vanemraamatupidaja

Anneli Hellat

raamatupidaja

Kerti Tamm

raamatupidaja

Jaanika Vaarmets

assistentdokumendihaldur

Tõnis Eelma

IT spetsialist
(osakoormusega)

Toivo Luhaäär

IT spetsialist
(osakoormusega)

Viire Jagomägi

assistent

Kairi Kaeval

assistent

Analüüsiosakond
Eva-Liisa Otsus

osakonnajuhataja

Kadri Raudvere

analüütik

Maarja Sillaste

analüütik

Doris Pavlov

analüütik
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Eesti Teadusinfosüsteemi osakond
Marika Meltsas

osakonnajuhataja

Kristi Kukk

ETISe administraator
(osakoormusega)

Priit Tuvike

ETISe administraator

Välisteaduskoostöö osakond

vanemkonsultant
(kliimameetmed,
keskkond, ressursitõhusus ja toorained;
JPI) (osakoormusega)

Anna Mossolova

konsultant
Kohanemisprogrammis

Kadri Sirg

Brüsseli kontaktbüroo
juhataja

Hanna Raig

konsultant (EURAXESS)

Silver Lätt

osakonnajuhataja

Ülle Must

projektijuht
(osakoormusega)

Kersti Sõgel

konsultant
(Kohanemisprogramm)

Maria Habicht

vanemkonsultant
(Energia; Transport)

Sirje Kivi

projektijuht
(osakoormusega)

Kristin Kraav

vanemkonsultant
(Euroopa Teadusnõukogu; Marie
Skłodowska-Curie;
Osaluse laiendamine)

Kristi Auli

koordinaator
(osakoormusega)

Teaduse populariseerimise osakond

vanemkonsultant
(tervishoid; toit,
põllumajandus,
merendusuuringud,
biomajandus; JTI)

Terje Tuisk

osakonnajuhataja

Signe Ambre

(teadus- ja tehnoloogia
pakt; koolide ja ettevõtete
koostöö; miks.ee)

Aavo Kaine

vanemkonsultant
(IKT; NMP)

Margit Meiesaar

programmi TeaMe+ juht

Margit Lehis

Margit Ilves

vanemkonsultant
(finantsküsimused;
riskikapital; VKEd;
turvaline ühiskond; EIT)

vanemkoordinaator
(õpilaste teadusfestival;
noorte leiutajate 		
konkurss)

Merle Lust

vanemkonsultant
(EURATOM)
(osakoormusega)

Toomas Meressoo

vanemkonsultant
(ettevalmistus- ja
käibemaksu toetused,
ETF grandid, NordForsk,
EMBO)

Argo Soon
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Ülle Napa

Aare Ignat

projektijuht (ERA-NET
Cofund; FET; rahvusvahelised bilateraalsed
programmid; JSPS)

Margit Suuroja

projektijuht (ERA-NET
Cofund; BONUS)
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Kaili KaseorgCremona

Katrin Saart

koordinaator (õpilaste 		
teadustööde konkurss;
Õpilaste Teaduslik Ühing;
LTT karjäär; teaduse 		
populariseerijate 		
võrgustik; miks.ee)
koordinaator (teaduse
populariseerimise
projektikonkurss;
Eesti teaduse
populariseerimise auhind;
teadushuvihariduse ja
teadushariduse
arendamine)

Kaidi Meus

konsultant TeaMe+
(osakoormusega)

Liis Livin

turundusjuht
(Research in Estonia)

Reimo Rehkli

turundusspetsialist

Sirli Taniloo

koordinaator (kasvatusteaduslike teadustööde
konkurss; üliõpilaste
teadustööde konkurss;
noore uurija stipendium; 		
uurimistööde koordinaatorite võrgustik)

Liina Raju

projektijuht (EUCYS 2017,		
osakoormusega)

Teadusprogrammide osakond
Oskar Otsus

osakonnajuhataja

Margus Harak

Mobilitas Pluss
vanemkonsultant

Tiina Loit-Oidsalu

Mobilitas Pluss
vanemkonsultant

Marje Sulakatko

Mobilitas Pluss
konsultant

Viktor Muuli

nutika
spetsialiseerumise
valdkonnajuht

Liina Eek

RITA juht

Kaidi Meus

RITA konsultant
(osakoormusega)

Ülle Napa

RITA vanemkonsultant
(osakoormusega)

Maikki Moosus

RITA vanemkonsultant

Piret Ehrenpreis

kommunikatsioonispetsialist
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Raamatupidamise aruandeaasta
Bilanss (eurodes)
31.12.2016

31.12.2015

Raha

3 341 648

6 211 501

Nõuded ja ettemaksed

3 659 777

4 474 257

7 001 425

10 685 758

9 916

13 754

108

1 407

10 024

15 161

7 011 449

10 700 919

3 324

3 324

Võlad ja ettemaksed

6 347 967

10 408 569

Kokku lühiajalised kohustised

6 351 291

10 411 893

2 925

6 248

2 925

6 248

6 354 216

10 418 141

Sihtkapital nimiväärtuses

33 156

33 156

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

249 622

185 663

Aruandeaasta tulem

374 455

63 959

657 233

282 778

7 011 449

10 700 919

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Kokku pikaajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne (eurodes)
2016

2015

17 076 725

22 487 568

Tulu ettevõtlusest

2 006

11 542

Muud tulud

12 752

6 293

17 091 483

22 505 403

Jagatud annetused ja toetused

-13 297 355

-18 675 692

Mitmesugused tegevuskulud

-1 212 127

-1 418 823

Tööjõukulud

-2 045 592

-2 170 155

-5 137

-11 512

-164 982

-176 461

-16 725 193

-22 452 643

366 290

52 760

8 165

11 199

374 455

63 959

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja –kulud
Aruandeaasta tulem
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Aastaruandes kasutatud lühendid

34

BBMRI ERIC

biopankade ja
biomolekulaarressursside
infrastruktuur

COST

Euroopa teaduse ja tehnoloo
giaalane koostöövõrk

EATRIS ERIC

siirdemeditsiini infrastruktuur

EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja
Tehnoloogiainstituut

ERA

Euroopa Teadusruum

ERA-NET

finantsskeem, mille eesmärk
on rahvuslike ja regionaalsete
teadusprogrammide koordineerimine

EURAXESS

Euroopa mobiilseid teadlasi		
toetav võrgustik

FJTI

tehnoloogiaalased
ühisalgatused

HTM

Haridus- ja Teadusministeerium

IGLO

mitteametlik organisatsioon,
mis koondab teadus- ja
arendustegevusega seotud
esindusi Brüsselis

IUT

institutsionaalne
uurimistoetus

NMP

nanoteadused, nanotehnoloogiad, uued materjalid ja
uued tootmistehnoloogiad

ERC

Euroopa Teadusnõukogu

ERIC

Euroopa teadusuuringute 		
infrastruktuuri konsortsium

PUT

personaalne uurimistoetus

eCORDA

Euroopa Komisjoni
andmebaas raamprogrammides osalejatest ja osalemisest

SF

sihtfinantseerimine

TAI

teadus- ja arendus ning
innovatsioon

ETAg

Eesti Teadusagentuur

TTÜ

Tallinna Tehnikaülikool

ETF

Eesti Teadusfond

TÜ

Tartu Ülikool

EURATOM

Euroopa Aatomienergiaühendus

VKE

väike- ja keskmise suurusega
ettevõte
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