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Lisa 2 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri 30. detsembri 2015. a 

käskkirja nr 481 „Toetuse andmise tingimuste 

kehtestamine tegevuse „Teaduse rahvusvahelistumine, 

mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““ 

elluviimiseks“ muutmine 

 

 

 

 

 

Standardiseeritud ühikuhindade kasutamine teaduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja 

järelkasvu toetamise tegevuses „Mobilitas Pluss“ 

 

 

1. Ühikuhindadena võetakse üle riikliku personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse 

määrad; 

 

2. Ühikuhindu rakendatakse lisa 1 punktis 5.1 nimetatud toetatavas tegevuses ning nende 

määrad ja tüübid on järgmised: 

2.1. Eksperimentaalteaduste valdkonna järeldoktori või Eestisse tagasipöörduva teadlase 

toetuse ühikuhind 

2.1.1 ühikuhind ühe kuu kohta on 4 500 eurot (aastas 54 000 eurot);  

2.1.2 ühikuhind sisaldab toetuse lõppsaaja juurde tööle võetud järeldoktori või Eestisse 

tagasipöörduva teadlase töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu; 

2.1.3 ühikuhinda lühema perioodi kui ühe kuu eest ei arvestata. Näiteks kui projekt algab 15. 

veebruaril, siis üks ühik tööd on tehtud 14. märtsiks;  

2.1.4 ühikuhinna maksmise aluseks on toetuse lõppsaaja poolt esitatud tõend, et teadlane 

töötab rahastataval perioodil lõppsaaja juures. Tõend sisaldab järeldoktori/Eestisse 

tagasipöörduva teadlase nime ning lõppsaaja juures töötamise perioodi, mis peab 

vähemalt kattuma toetuse andmise perioodiga. Tõendis sisalduva info aluseks on 

lõppsaaja ja järeldoktori või Eestisse tagasipöörduva teadlase vahel sõlmitud tööleping 

toetatavate tegevuste elluviimiseks. 

2.2. Mitte-eksperimentaalteaduste valdkonna järeldoktori või Eestisse tagasipöörduva 

teadlase toetuse ühikuhind 

2.2.1. ühikuhind ühe kuu kohta on 4 250 eurot (aastas 51 000 eurot);  

2.2.2. ühikuhind sisaldab toetuse lõppsaaja juurde tööle võetud järeldoktori või Eestisse 

tagasipöörduva teadlase töötasu palgafondi, teadustöö kulu ning üldkulu; 

2.2.3. ühikuhinda lühema perioodi kui ühe kuu eest ei arvestata. Näiteks kui projekt algab 15. 

veebruaril, siis üks ühik tööd on tehtud 14. märtsiks;  

2.2.4. ühikuhinna maksmise aluseks on toetuse lõppsaaja poolt esitatud tõend, et teadlane 

töötab rahastataval perioodil lõppsaaja juures. Tõend sisaldab järeldoktori/Eestisse 

tagasipöörduva teadlase nime ning lõppsaaja juures töötamise perioodi, mis peab 

vähemalt kattuma toetuse andmise perioodiga. Tõendis sisalduva info aluseks on 

lõppsaaja ja järeldoktori või Eestisse tagasipöörduva teadlase vahel sõlmitud tööleping 

toetatavate tegevuste elluviimiseks. 

2.3. Järeldoktori või Eestisse tagasipöörduva teadlase ümberasumistoetuse ühikuhind. 

2.3.1. ümberasumistoetuse ühikuhind projektile kestusega üks aasta on 4000 eurot, projektile 

kestusega kaks aastat 5500 eurot ja projektile kestusega kolm aastat 7000 eurot; 



 
2 (2) 

2.3.2. ühikuhind sisaldab toetuse lõppsaaja poolt töölevõetavale järeldoktorile või Eestisse 

tagasipöörduvale teadlasele makstavat toetust Eestisse kolimisega seotud kulude 

katteks, sh sisaldab ühikuhind Eesti seadustega toetusele kohalduvaid makse; 

2.3.3. ümberasumistoetuse eraldamise põhjendatust hindab elluviija; 

2.3.4. ümberasumistoetuse ühikuhinda makstakse vaid ühekordse toetusena läbiviidava 

uurimistöö esimesel aastal lõppsaajale. 

 

3. Ühikuhindade alusel toetatavate tegevuste abikõlblikkuse perioodil korrigeeritakse 

põhjendatud vajadusel ühikuhindu juhul, kui riikliku toetusskeemi ühikuhindu 

muudetakse. Korrigeeritud ühikuhinnad kehtivad pärast korrigeerimist avatud 

taotlusvoorudele. 

 

 

 

 

Katrin Pihor 

teadusosakonna juhataja 


