
RITA tegevuse 1 ETIS-e kaudu esitatavate uuringuettepanekute koondtaotluse näidis 

(NB Konsortsiumi juht taotleb vormile ligipääsu. Palun ärge alltaotlusi ja koondtaotlust enne kinnitage, 

kui kogu taotlus on valmis ja tehniliselt korras) 

1. Üldandmed 

Kõik tärniga* tähistatud väljad on kohustuslikud. Üldandmete sakil olevad andmed täidab konsortsiumi 

juht või tema poolt juurdepääsu sakil  lisatud koondtaotlust muuta võiv(ad) isik(ud). 

 



2. Konsortsium 

Koondtaotluse saki kaudu (Uurimisrühmad, lisa uus) toimub uuringu partnerite lisamine.  Esmalt 

soovitame lisada konsortsiumi juhtpartneri uurimisrühma(d) ja seejärel partnerite uurimisrühmad 

(konsortsiumi juht sisestab lisatava uurimisrühma juhi). Seejärel kuvatakse sisestatud juhtrühmade 

juhtide töölauale alltaotlus (uurimisrühma taotlus). NB! Kui ühest asutusest on mitu uurimisrühma, 

siis palun need sisestada järjest.  

Alltaotluste kaudu  kuvatakse sakkide konsortsium, eelarve ja taristu andmed. Väljad 

uuringuettepanek, RITA eesmärgid, ajakava, lisainfo tuleb täita konsortsiumi juhil või tema poolt 

juurdepääsu saki kaudu koondtaotlust muuta võiva(te)l isiku(te)l.  

 
NB! Palun alltaotlusi täites pöörata tähelepanu sellele, et töökoormused sellel sakil kattuksid 

koormuste ja infoga eelarvesakil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Uuringuettepanek 

Tärniga * tähistatud väljad on kohustuslikud ja nende väljade summaarne maht  on 20 000 

tähemärki. Infoväljad täidab konsortsiumi juht või tema poolt juurdepääsu sakil  lisatud 

koondtaotlust muuta võiv(ad) isik(ud).  

 



4. RITA eesmärgid 

Tärniga * tähistatud väljad on kohustuslikud ja summaarselt on nende väljade maht 12 000 

tähemärki. Infoväljad täidab konsortsiumi juht või tema poolt juurdepääsu sakil  lisatud 

koondtaotlust muuta võiv(ad) isik(ud). 

 



5. Eelarve 

Sellel sakil kuvatakse alltaotlustes (uurimisrühmade taotlustest) sisestatud eelarve põhjal  

koondtaotlusesse summaarne eelarve. Kui on vaja eelarvet muuta, siis seda saab muuta ainult 

alltaotlustes. Üldkulu lõivu võib sisestada kaudse kuluna. 

NB! Palun pöörata tähelepanu sellele, et kõik uurimisrühmad täidaksid alltaotlusi ühtemoodi.  

Palun pöörata tähelepanu sellele, et töökoormused sellel sakil kattuksid koormuste ja infoga 

eelarvesakil. 

 



6. Taristu 

Sellel sakil olev info kuvatakse alltaotlustest (uurimisrühmade taotlustest) ja muudatusi saab teha 

vajadusel samuti ainult alltaotlustes. 

 

7. Ajakava 

Tegevuse ja ajakava faili lisamine on kohustuslik. Faili  lisab  konsortsiumi juht või tema poolt 

juurdepääsu sakil lisatud koondtaotlust muuta võiv(ad) isik(ud). 



 

8. Lisainfo 

Sellele sakile tuleb lisada kõik lähteülesandes toodud lisadokumendid. NB Võimalusel palun 

koondada kõik  vajalik info ühte korrektse sisukorraga faili.  

Konsortsiumi lepingu mustandi lisamine ei ole kohustuslik. Küll aga peavad  positiivse 

rahastusotsuse saanud partnerid selle peale konkursi lõppemist koostama ja allkirjastama.  Selle 

lepinguga annavad partnerid juhtpartnerile õiguse allkirjastada partnerite nimel teenuslepingut 

Eesti Teadusagentuuriga. 

 

9. Juurdepääs 

Sellel sakil on võimalik lisada isikuid, kes koondtaotlust näevad ja ka isikuid, kes saavad 

koondtaotlust muuta. 

 



 

10. Vormistamine 

Selle saki kaudu toimub koondtaotluse esitamine.  Kõik partnerasutused peavad koondtaotluse 

kinnitama. Kinnitamine toimub  konsortsiumi sakil olevate  uurimisrühmade  asutuste järjekorra 

alusel. 

NB! Kui esineb veateateid nagu allpool oleval näidisel, tuleb need enne esitamist likvideerida. 

Küsimuste korral palun pöörduge Eesti Teadusagentuuri ETISe osakonna poole tel: 7300373, 

etis@etag.ee 

 


