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Tegevusaruanne

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAg) tegevusaruanne annab ülevaate kõige
olulisematest tegevustest ja arengutest 2019. aastal.

ETAg-i missioon on toetada tõhusalt ja efektiivselt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning aidata kõikide oma tegevustega kaasa
teadus- ja uuendustegevuste sotsiaalse ja majandusliku mõju ning sünergia kasvule.

ETAg-i asutas Eesti Vabariik 1. märtsil 2012. a SA Eesti Teadusfond ja SA Archimedes
teaduskoostöökeskuse osakonna ühendamisel, asutajaõigusi teostab haridus- ja
teadusministeerium (edaspidi HTM). ETAg kuulub HTM-i haldusalasse ning koostööd
ministeeriumi ja sihtasutuse vahel reguleerib koostöö- ja haldusleping.

ETAg-i strateegilist juhtimist ja järelevalvet teostab haridus- ja teadusministri nimetatud
seitsmeliikmeline nõukogu, mille kohustused ja õigused on määratud sihtasutuse
põhikirjas. ETAg-i tööd juhib ja tegevuse eest vastutab nõukogu poolt kinnitatud juhatus.
Eesti teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi hindamiseks töötab sihtasutuse juures
hindamisnõukogu, mis oli 2019. aastal viieteistkümnest liikmest koosnev erinevate
teadustegevuse valdkondade tunnustatud teadlaste ekspertnõukogu.

Sihtasutuse sisekontrolli korraldab kvaliteedijuht, kes on juhatusele nõuandev isik ja kelle
ülesanded on kirjeldatud ametijuhendis.

ETAg-i juhtimisstruktuuris on kuus osakonda, millest viis on põhitegevuste ja üks
tugitegevuste korraldamiseks. ETAg asub Tartus (Soola 8) ja kolm töökohta paiknevad
Tallinnas (Tõnismägi 5a) ning Brüsselis asub Eesti teadus- ja arendustegevuse
kontaktbüroo.

Sihtasutuse põhikirjaline ülesanne on toetuste eraldamise teel alus- ja rakendusuuringute
ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimine ning sellekohase riikliku teaduspoliitika
elluviimine ja rakendamine, toetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüs ning
rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemise korraldamine vastavalt Eesti, Euroopa
Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide ning ETAg-ile halduslepinguga pandud riiklike
ülesannete raames eraldatud vahenditele.

ETAg-i 2019. aasta tegevuskava lähtus ETAg-i arengukavas püstitatud strateegilistest
eesmärkidest, asutuse põhikirjalistest ülesannetest ja Eesti teadus- ja arendustegevuse
ning innovatsiooni (TAI) strateegias 2014 -2020 „Teadmistepõhine Eesti“ sätestatud
prioriteetidest.

2019. a tegevused olid suunatud arengukavas püstitatud viie strateegilise eesmärgi
saavutamiseks:

Eesti teaduse rahastamise süsteem toetab teaduse arengut ja mitmekesisust;
ETAg-i tegevus toetab Eesti teaduse ja arendustegevuse konkurentsivõimet üleilmses
teadusruumis ja teaduse nähtavuse suurenemist Eesti rahvusvahelises kuvandis;
ETAg on hinnatud partner Eesti TAI poliitika kujundamisel;
Teadus ja teadmised on ühiskonnas nähtavad ja kõrgelt hinnatud;
Eesti Teadusagentuur on usaldusväärne, kompetentne, tõhus, partnereid kaasav ja
oma töötajaid väärtustav organisatsioon.

Eesmärkide täitmisel olid 2019. a. prioriteedid:

Uurimistoetuste süsteemi korrastamine. Uue arendusgrandi piloteerimine.
Teaduspoliitika kujundamise tugitegevused. Statistiliste andmete koondamine ja
analüüsimine.
Teaduskommunikatsiooni tugevdamine. Pikaajalise strateegia loomine tegevuste
kavandamiseks ja algatuse „Kust sa tead?“ tegevuste elluviimine. Uurimistoetuste
lõpparuannete põhjal uurimisprojektide tulemuste kommunikatsioon.
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ETAg-i tegevused uurimistoetuste süsteemi arendamisel ja korrastamisel olid edukad.
Huvi eksperimentaal-arendusgrandi vastu oli väga suur, mistõttu otsustati rahastada kaks
korda enam grante kui esialgselt kavandatud. Tagasiside taotlusvooru läbiviimise
protsessile oli väga hea.

Teaduspoliitika kujundamise toetamiseks koostati koostöös huvipooltega teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise plaan TA kulutuste jõudmiseks ühe
protsendini SKP-st, mille tulemusena teadus- ja arendusnõukogu leppis kokku lisanduva
raha proportsioonid. Valmis statistiline ülevaatekogumik „Eesti Teadus 2019“, analüüsiti
uurimistoetuste valdkondlikku jaotus ja pakuti välja valdkondliku jaotuse põhimõtted
tulevikus.

Teaduskommunikatsiooni edendamisel valmis laiapõhjaliselt huvipooli kaasates
teaduskommunikatsiooni strateegia „Eesti teab.“ Algatuse „Kust sa tead?“ eestvedamise
käigus kasvas koostööpartnerite ring.
 

Eesti teaduse rahastamise süsteem toetab teaduse arengut ja mitmekesisust.

ETAg menetleb teadus- ja arendustegevuse finantseerimise nelja riiklikku
rahastusinstrumenti: institutsionaalseid ja personaalseid uurimistoetusi ja arendusgrante
(vastavalt IUT, PUT, EAG), ning tuumiktaristu toetusi (IUT TT).

2019. aastal viidi läbi PUT taotlusvoor järeldoktori-, stardi- ja rühmagrantidele. Selleks
valmistati ette juhendid ja regulatsioonid. Olulisemad muudatused olid seotud hindamise
kvaliteedi tõstmise, eetikaküsimuste ja andmete haldamisega. PUT taotlusvooru, mille
rahaline maht oli 18,8 miljonit eurot, laekus 487 uut taotlust, neist 49 järeldoktori, 104
stardi- ja 334 rühmagrandi taotlust ehk 117 taotlust rohkem kui eelmisel aastal. Taotluste
arvu tõus just rühmagrantide osas on tingitud eelkõige sellest, et 2019. aastal lõppes suur
hulk IUT uurimisteemasid. Tehnilise kontrolli järel võeti menetlusse 479 (neist 48
järeldoktori, 100 stardi- ja 331 rühmagrandi) taotlust aastases kogumahus 78,2 mln eurot
(2018. a taotleti kokku 44,8 mln eurot). ETAg-i juhatus otsustas hindamisnõukogu
ettepanekul rahastada 114 uut PUT projekti (21 järeldoktori, 23 stardi- ja 70
rühmaprojekti). Korraldati neli infoüritust kokku 385 osalejale: Tartus eesti keeles (166
osalejat) ja inglise keeles (39 osalejat) ning Tallinnas eesti keeles (59 osalejat) ja
esmakordselt inglise keeles (25 osalejat). EAG taotlemise kordade ja juhendite
ettevalmistamiseks peeti nõu eri valdkondade teadlastega ning majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi esindajatega. EAG 2019. a taotlusvooru kohta
viidi läbi kaks infoüritust umbes 100 inimesele: 14.03. Tallinnas eesti keeles (ca 44
osalejat) ning 19.03. Tartus eesti keeles (56 osalejat).
Esmakordselt toimunud EAG eeltaotlusvooru laekus kokku 59 eeltaotlust kogusummas
5,5 mln eurot, millest taotluse esitamisele kvalifitseerus 30 kogumahus 2,9 mln eurot.
22-st esitatud taotlusest otsustati rahastada 8 taotlust.

Erakordselt suure taotlusvooru läbiviimine ja EAG grandi piloteerimine oli väga
töömahukas, mistõttu oli raskendatud taotluste õigeaegne ja kvaliteetne menetlemine ning
aega ei jätkunud oluliste arendusülesannetega (teadlaste nõustamise ja juhendmaterjalide
täiendamine, teaduseetika ja andmehalduse aspektide täpsustamine jpm) tegelemiseks.
Täiendavaks suureks töömahuks kujunes grantide valdkondliku jaotuse kujundamise
aluste ümber alanud diskussiooniks analüüside ja ettepanekute tegemine.

Koostati nii eesti- kui ka ingliskeelne trükis „Eesti teadustaristu teekaart 2019“, mis
tutvustab lühidalt kõiki teekaardile kantud Eesti riigile olulisi teadustaristuid.

Riigi rolli suurendamiseks teadus- ja arendustegevuse uuringute tellimisel elluviidava
RITA programmi tegevuste rahastusotsuste maht oli 6 miljonit eurot ja toetatud uuringute
arv jõudis 104-ni.

Viidi läbi neli konkurssi RITA 1 teemade rahastamiseks. 2019. aasta lõpu seisuga on töös
15 RITA 1 uuringut. RITA 2 tegevus raames viidi läbi üks taotlusvoor ja otsustati
rahastada 16 uuringut summas 0,8 miljonit eurot (ministeeriumid kaasrahastavad
uuringuid 50% ulatuses). Kokku on rahastatud 74 uuringut, millest 45 on lõpule viidud.
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RITA tegevuse NUTIKAS raames korraldati 32 taotluse hindamine ja telliti selleks 144
retsensiooni. Kokku eraldati 6,7 miljonit eurot toetust 16 projektile. Võrreldes eelmise
aastaga rahastatud taotluste arv ja maht suurenes. Viidi läbi 3 infopäeva . Aasta jooksul
aidati kaasa nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade kohta käivate meediakajastuse
loomisele ( kokku 52 juhtu, sh 40 raadiorubriik „Nutikas“, 8 artiklit ajalehtedes, jne). Valmis
uuring „Teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja selle kasutamine ressursside
väärindamise valdkonnas”.

RITA programmi lisandus uus tegevus, mille toel on erialaliitudel võimalik endale tööle
värvata arendusnõunikud. 2019. aasta lõpu seisuga oli sõlmitud 8 partnerluslepingut ja
tööle võetud 3 arendusnõunikku. Kokku on plaanis võtta arendusnõunikud tööle
üheksasse erialaliitu. Korraldati arendusnõunike/erialaliitude esindajate esimene
kohtumine ministeeriumite teadusnõunikega.

Oluline osa tegevustest oli seotud granditaotluste hindamiseks vajaliku informatsiooni
kogumise ja analüüsimisega. Viidi läbi uurimistoetustega seotud andmete
kvaliteedikontroll. Uurimistoetuste hindamise jaoks koostati PUT taotlusvooru statistiline
ülevaade, analüüsiti PUT taotlejate bibliomeetrilisi indikaatoreid ning koostati muid
toetavaid materjale ekspertkomisjonidele, hindamisnõukogule ja teaduse rahastamise
töörühmale.

Viidi läbi Kaitseväe Akadeemia (endise nimega Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste)
korraline evalveerimine sotsiaalteaduste valdkonnas. Välisekspertide kohtvisiidi ning
eneseanalüüsi alusel tegi komisjon ettepaneku evalveerida Kaitseväe Akadeemia
sotsiaalteaduste valdkonnas negatiivselt.
 

ETAg-i tegevus toetab Eesti teaduse ja arendustegevuse konkurentsivõimet
üleilmses teadusruumis ja teaduse nähtavuse suurenemist Eesti rahvusvahelises
kuvandis

Eesti teadlaste üle-euroopalises teaduskoostöös osalemist toetab ETAg nii rahaliselt
kui ka informatsiooni jagamise ja nõustamisega. ETAg täitab Euroopa Liidu
raamprogrammi Horisont 2020 Eesti kontaktpunktide võrgustiku ülesannet. ETAg-is on 11
raamprogrammi konsultanti (National Contact Point, NCP) 13st. Alates septembrist
alustas tööd Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) riiklik kontaktpunkt, kelle
ülesandeks on tõsta teadlikkust JRC tegevustest oma riigis, jagada teavet, nõustada
riiklikke sidusrühmi. Konsultandid jagavad raamprogrammis infot konkursside toimumise
ja neis osalemise tingimuste kohta, organiseerivad infopäevi ja konverentse, viivad läbi
koolitusi ja nõustavad taotlejaid ning ministeeriume.
Eesti on raamprogrammis olnud väga edukas: 2019. aasta lõpuks, mil suurem osa
konkurssidest on toimunud, on Eestisse H2020-st tulnud 185,4 miljonit eurot.
Rahastusotsustena lisandus Eestile H2020-st 2019. aastal 46 mln eurot.

Välisteaduskoostööd mõjutas väga suurel määral Euroopa Liidu TAI uue raamprogrammi
Euroopa Horisont (Horizon Europe, HE) ettevalmistamise protsess. Toetati aktiivselt Eesti
seisukohtade kujundamist ja uue raamprogrammi ettevalmistusi, samuti ministeeriumite
teadusnõunikke ning ülikoolide teadusadministraatoreid neis teemades orienteerumisel.

Välisteaduskoostöö edendamiseks korraldati (või kaaskorraldati) 68 erinevat üritust,
millest võttis osa 2173 inimest (lisaks üle 15 Brüsseli büroo kaasabil korraldatud üritust ).
Sealhulgas viidi läbi koolitusi ja infotunde nii Tartus kui Tallinnas, nii eesti kui inglise
keeles. Seoses liitumisega Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumiga (EMBL)
toimusid EMBL-i võimaluste tutvustusüritused, uue raamprogrammi infopäev Euroopa
Komisjoni osalusel, ning arvukalt valdkondlikke infopäevi. Konsulteeriti 280 korral H2020-s
osaleda soovijaid, ministeeriume ja muid riigiasutusi ning ettevõtteid ja vastati 2360-le
erinevale päringule. Eraldati ettevalmistustoetust 52 projektitaotlusele.
Koostöös ministeeriumide, teadusasutuste ja EAS-iga koostati ELi partnerluste
osaluskava. 2020. aasta esimeses pooles on plaanis hinnata partnerlustes osalemise
mõju ning analüüsida kuidas osaluskava järgmise raamprogrammi vajadustega
kohandada.
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Viidi läbi ERA-NETid (European Research Area Networks) konkursid ja nõustati taotlejaid.
ERA-NETid on TA-d rahastavate asutuste võrgustikud, mille peamine eesmärk on
teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. 2019. aastal oli kokku 18 aktiivset
ERA-NET võrgustikku, milles ETAg rahastajana osales.

Korraldati Eesti osalemist Euroopa teadus- ja tehnoloogiaalases koostöövõrgustikus
COST. Ühineti 66 COSTi projektiga. COSTi tegevusi tutvustati kuuel korral Tartus ja
Tallinnas ligi 200 inimesele. 2020. aasta veebruari alguse seisuga osaleb Eesti 179
COSTi projektis (kokku on 246 käimasolevat projekti). Eesti teadlased kasutavad COSTi
võimalusi aktiivselt ning nende osalus on läbi aastate järjest kasvanud. Absoluutarvudes
osaleme võrgustikes samal tasemel näiteks Soome teadlastega ning märksa aktiivsemalt,
kui meie lõunanaabrid.

Korraldati EURAXESSi tegevusi: võrgustikukoosolekuid, koolitusi, traditsiooniline
välisteadlaste ja perede üritus; peeti EURAXESSi tutvustavaid ettekandeid, osaleti
rahvusvahelistel kokkusaamistel teiste riikide partneritega, viidi läbi suur üle-Euroopaline
rahulolu küsitlus eesmärgiga tõsta EURAXESSi portaalide kvaliteeti. 2019. aastal vastas
EURAXESSi võrgustik kokku enam kui 2700 päringule. Veerand päringutest on
rahastamisvõimaluste kohta, järgnevad viisade ja elamislubade küsimused ning
küsimused majutusvõimaluste, diplomite tunnustamise ja töövõimaluste kohta. Riikidest
domineerivad India, Pakistan, Iraan, Venemaa, Euroopast eraldi Poola, Soome, Ungari.
NordForskiga koostöö tulemusena osaleb Eesti Põhjamaade avaliku sektori
digitaliseerimise teadus- ja innovatsiooniprogrammis. 2020. a on kavas liituda NordForski
akvakultuuride ja kalamajanduse programmiga.

2019. aastal võeti Eesti Nordforski all tegutseva Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiivi
(Nordic e-Infrastructure Collaboration, NeIC) täisliikmeks. NeIC-i üheks
põhieesmärgiks on Põhjamaade teadlaskonnale olulistes strateegilistes valdkondades
e-taristute kõrgetasemeliste teenuste (sh avatud teadus) ühine arendamine ja
opereerimine.

Koordineeriti Balti teaduskoostöö programmi, mille kogumaht koos Eesti, Läti ja Leedu
riigipoolse kaasrahastusega on 23 miljonit eurot. Programmil on kolm taotlusvooru, millest
esimese korraldas 2019. a Eesti (eelarve 6 mln eurot) ning teise ja kolmanda vastavalt
Leedu ja Läti 2020. aasta I pooles. Programmi eesmärk on soodustada teaduskoostööd
Balti riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide vahel. Laekus 130 taotlust, ent
menetlusse võeti 128 taotlust summas 113,5 mln eurot. Eesti voorus rahastuse saanud 7
projekti alustavad jaanuaris 2020 ning kestavad kuni 4 aastat.

Brüsseli büroo võõrustas 9 stažööri; (kaas)korraldati arvukalt üritusi. Büroo on aidanud
korraldada stažööride kohtumisi Euroopa Komisjoni ja Eesti esinduse ametnikega. Kaasa
on aidatud Brüsselis lähetuses olevate teadusasutuste töötajate kohtumiste
korraldamisele. On koostanud 11 teadusuudiste ning 11 teadusürituste uudiskirja, pidevalt
on uuendatud Horisont 2020 kalendrit. Büroo eestvedamisel sai alguse
välisteaduskoostöö Facebooki konto, mis on tänu NCP-dele muutunud heaks
infovahetuskohaks teadusadministraatoritele.

ETAg on JSPS-i (Japanese Society for Promotion of Science) esindaja Eestis ja
vahendab 2002. aastast nende järeldoktorite stipendiumi teadustööks Jaapanis nii
humanitaar-, sotsiaal- kui ka loodusteaduste valdkondades. Esmakordselt koostöö käigus
viidi läbi ETAgi-JSPSi ühisseminar füüsikutele ja keemikutele, mis sai teadlaste poolt väga
sooja vastuvõtu ning millele juba planeeritakse järge ka teistes teadusvaldkondades.

Eesti-Prantsuse J. F. Parrot’ ühisprogrammi raames külastasid Eesti teadustöötajad
Prantsusmaad 21 korda. Prantsuse teadustöötajad külastasid Eestit 17 korral.

EV Välisministeeriumi arengukoostöö programmist rahastatava Eesti-Ukraina
bilateraalse projekti „Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi“ raames toetati
Ukraina TA tugistruktuuride edendamist. Projekti raames toimusid koolitused ja töötoad
Kiievis ning Odessas, töövarju skeem tõi Ukraina kolleegid Eestisse ning tutvustati H2020
ja Euroopa Horisonti.

Jätkati Eesti esindamist rahvusvahelistes teadustaristutes, mis on nimetatud teekaardil 
ning mille liige Eesti on. Uue tegevusena käivitus Eesti ja Põhjamaade suunaline
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teadustaristu-alane koostöö. Eesti astus esimese sammu Euroopa Molekulaarbioloogia
Laboratoorium liikmeks saamiseks. Uueks arengusuunaks on Eesti osalemine Euroopa
kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) teadustaristu organisatsiooni EuroHPC
arendamisel.

Eesti teadlaste taotlemise aktiivsusele ja edukusele on kaasa aidanud Mobilitas Pluss
programmi toetusmeetmed. On tõusnud ülikoolide aktiivsus taotlejate toetamisel. Viidi
edukalt läbi järeldoktori- (JD) ja tagasipöörduva teadlase (TP) toetuse taotlusvoorud.
Tähtajaks laekus 83 JD ja 23 TP taotlust, millest toetuse sai vastavalt 22 ja 12 kõrgeima
hinde saanud taotluse esitajat. Kokku anti välja 2,8 miljonit eurot uusi toetusi. Aasta lõpu
seisuga oli käimas 49 JD, 28 TP ja 13 tippteadlase projekti.

Otsustati toetada kahte uut ERA õppetooli projekti, pikendati partnerite toetamist kolmes
EIT võrgustikus ning Tartu Ülikool liitus uue KIC-ga (EIT Manufacturing). Kokku toetati
Mobilitas Pluss programmist 6 ERA õppetooli, 5 EIT projekti, 20 ERA-NET projekti ja 7
ERC grandi ettevalmistamise projekti läbiviimist. ERC grandi kirjutamise koolitustel ja
õppevisiitidel osales 75 teadlast. ERC grante on H2020 jooksul Eestisse tulnud enam kui
10 mln euro väärtuses (sh 2019. aastal 3,8 mln eurot).

Teadusagentuur korraldab teaduse rahvusvahelist tutvustamist “Research in Estonia
(RiE)” tootemargi all. Kasvas RiE tegevuste nähtavus. RiE portaalis ja sotsiaalmeedias
ning partnerite trükistes (Life in Estonia, Time Flies, ScienceBusiness, EurekAlert,
Estonian World) ilmus 181 Eesti teaduse edulugu/uudist. Portaali külastati 26 397 korral ja
külastajate arv kasvas 21 644-ni. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga on kodulehe
vaatamiste ja külastajate arv pea kahekordistunud. Jätkati koostööd EurekAlert
platvormiga eesti teadusuudiste üleilmseks levitamiseks (sisestati 34 lugu). Alustati
koostööd ScienceBusiness platvormiga. Kokku avaldatati SB lehel 8 Eesti teaduse
edulugu, mis valiti välja ülikoolide, RiE esindaja ja SB ajakirjaniku koostöös.
Korraldati kaks üritust välistudengitele Eesti teadusega tutvumiseks, millest võttis osa 13
tudengit. Vähese huvi tõttu edaspidi välistudengitele üritusi enam ei korraldata.

Uuendati Eesti teadust tutvustavaid infomaterjale ja valmis Eesti teadust tutvustav
virtuaalreaalsusvideo „Research. Innovation towards a greener future“. Eesti
teadusasutusi külastas kreeka ajakirjanik Yiannis Mouratidis, kelle sulest ilmus ajakirjas
„Forbes“ artikkel Geenivaramust ja kreekakeelses paberlehes kaks artiklit
teadusarengutest Eestis, mis baseerub intervjuule haridus- ja teadusminister M. Repsiga.

ETAg on Euroopa teadust rahastavate ja teadustööd tegevate suurte organisatsioonide
liidu Science Europe liige. Teadusagentuur osaleb oma esindaja kaudu organisatsiooni
juhtimises ning selle moodustatud temaatiliste töörühmade tegevuses.
 

3. ETAg on hinnatud partner Eesti TAI poliitika kujundamisel

Eesti teadussüsteemi arengu teemal toimus koostöös Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste
Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Riigikogu kultuurikomisjoni ning haridus-
ja teadusministeeriumiga Riigikogus järjekorras kuues poliitikuid, teadlasi ja ettevõtjaid
ühendav konverents „Teadus kui Eesti arengumootor VI. Targalt piiratud planeedil?“.
Konverentsil osales kohapeal 72 inimest ning selle veebiülekannet jälgis umbes 500
inimest. Konverentsi kandsid üle ERR Novaator ja Riigikogu. Konverentside sari on kaasa
aidanud huvipoolte tihedamale suhtlusele ja selle tulemusena vastastikku paremale
mõistmisele.
RITA tegevus 4 raames valmis 4 TAI poliitika teemalist uuringut: „ETF grantide
tulemuslikkuse analüüs“, “Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“, „Teaduseetika
järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis“ ja „Teadust ja tehnoloogiat
populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs“. Käivitati uuring „Nutikate
välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs“. RITA 6,
kasvuvaldkondades läbiviidava teadus- ja arendustegevuse toetamiseks valmis kaks
analüüsiraportit: "Teadus- ja arendustegevuse seos nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondadega. 2018. a kokkuvõte" ja „Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade
seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides. 2019“.
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RITA 3 tegevuse raames tegutsevad kaksteist teadusnõunikku kümnes ministeeriumis.
Neile korraldati aasta jooksul 4 koostöö- ja teabeüritust, sealhulgas õppereis Norrasse ja
uutele teadusnõunikele õppereis Brüsselisse.

Eesti teadusinfosüsteem ETIS koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste,
teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Samaaegselt
on ETIS keskkond taotluste esitamiseks, nende hindamiseks ja projektide aruandluse
korraldamiseks.

ETIS-e kasutajatugi oli tagatud ja taotlusvoorud seadistatud. Aasta jooksul oli avatud 34
taotlusvooru, 15 aruannete vooru ning 25 erinevat menetletavat lepingu vormi. Ülikoolidele
ja finantseerijatele koostati vastavalt nende soovidele 82 keerukamat andmeanalüüsi.

Menetluskeskkonnas valmis 12 uut taotlus- ja menetlusvormi. 2019. aastal valmisid ja
läbisid põhjaliku testimise uus arendusgrandi taotlusvorm, PUT vahearuande vorm,
uuendatud PRG, PSG, PUTJD taotlusvormid ning uuendatud Mobilitas taotlusvooru, IUT
lõpparuande ja PUT vahearuande retsensiooni vormid, riikliku programmi „Eesti keel ja
kultuur digiajastul 2019-2027“ taotlusvorm, MOBTT vahearuande vorm, arendusgrandi
retsensiooni vorm.

Suuremad andmekvaliteedi parandamise tööd olid seotud jätkväljaannete registri
korrastamisega ja publikatsioonidele DOI numbrite lisamise, parandamisega. Eesti
Teadusinfosüsteemi andmete kasutatavuse parandamiseks alustati teadusstatistika
andmete koondamise ja visualiseerimise projekti, mille raames tehti ettevalmistusi ETISe
päringute andmebaasi loomiseks.

Aasta jooksul kontrolliti ja kinnitati Eesti suuremate teadusasutustega hetkel mitteseotud
teadlaste 3485 teaduspublikatsiooni ja juhendamist ning nõustati asutuste
publikatsioonide kinnitajaid ETIS-e publikatsioonide klassifikatsiooni osas.

ETIS arvudes (31.12.2019 seisuga): 40 992 isikut, 313 asutust, 17 802 projekti , 232 578
publikatsiooni, 1590 patenditaotlust, 44 051 juhendamist.

Aidati haridus- ja teadusministeeriumi baasfinantseerimise alusandmestiku koostamisel.

Anti välja Eesti Teadus 2019 ülevaatekogumik eesti ja inglise keeles.

Võrdsete võimaluste loomiseks teadussüsteemis osaleti partnerina H2020 projektis
GEARING-Roles. Projekti elluviimisse kaasati ülikoolide ja TA asutuste esindajad. Valmis
algolukorda kaardistav analüüs.

Alustati teadus- ja arendustegevuse statistika operatiivse koondamise ja levitamisega
teemalehtede vormis. Anti välja neli teemalehte: Eesti osalemine raamprogrammis
Horisont 2020; Riigi eelarvestrateegia ja Eesti TA rahastamise teemaleht; Eesti TA
statistika (uute andmetega avaliku sektori kohta); Eesti TA statistika (uute andmetega
erasektori kohta ning uute koondandmetega).

Korraldati teadusfoorum TeadusEST2019 teaduseetika ja rahastamise teemal, kus
algatati laiem diskussioon teaduseetika teemadel, et aidata kaasa laiemalt teadvustada
teema olulisust ning sellega riigi tasandil süsteemse tegelemise vajalikkust. Konverentsil
osales 118 inimest; konverentsi videoülekannet jälgis hinnanguliselt ca 700 inimest,
videosalvestist on vaadanud üle 800 inimese.

Osaleti aktiivselt dokumendi „Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise
põhimõtted aastani 2035“ koostamises, uue TAIE strateegia aruteludes ning uue
tõukevahendite perioodi ettevalmistustes.
 

Teadus ja teadmised on ühiskonnas nähtavad ja kõrgelt hinnatud

Teadust populariseerivate tegevuste ja teaduskommunikatsiooni pikaajalise strateegia 
koostamiseks valmis kordusuuring „Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste 
kaardistamine ja analüüs“ Balti Uuringute Instituudi ja HeiVäl OÜ koostöös. Koostöös 
huvipoolte ja teadust populariseerivate tegevuste läbiviijatega koostati ja lepiti kokku
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valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2035. Kaasatud oli 88
asutust ja organisatsiooni.

Teaduse väärtustamist ühiskonnas toetavad suures osas TeaMe+ programmi
tegevused, mida rahastatakse tõukefondidest.

Viies Õpilaste Teadusfestival korraldati Tartus, ERM-is, kus olid väljas õpilaste
teadustööde riikliku konkursi parimad tööd. Festivaliprogramm pakkus vaheldusrikast
koolivälist õpet ning tutvustas külastajatele eri teadusvaldkondade kokkupuutekohti.
Külastajaid oli ligikaudu 4000, ehk ligi 1300 külastajat rohkem kui aasta varem. Osalejate
arv kasvas 670-ni (2018. a 550).

Korraldati viis riikliku konkurssi: üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss (koostöös Eesti
Teaduste Akadeemiaga), kuhu laekus 482 teadustööd, õpilaste teadustööde riiklik
konkurss, kuhu laekus 180 tööd, kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss (koostöös Eesti
Akadeemilise Pedagoogika Seltsiga), kuhu laekus 54 tööd, noorte leiutajate riiklik
konkurss, kuhu laekus 825 tööd. Võrreldes varasema aastaga kasvas peaaegu kõikidel
konkurssidel osalejate arv. Vaid üliõpilaste teadustööde konkursil osalejate arv vähenes.
Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga tunnustati parimaid teaduse populariseerijaid.

Teaduse populariseerimise toetamiseks viidi läbi teaduse populariseerimise
projektikonkurss, mille eelarve oli 159 000 eurot. Kokku laekus 111 taotlust,
kogusummas 797 tuh eurot, millest rahastuse sai 35 projekti.

Korraldati kuues teaduse populariseerijate suvekool, kus arutati selle üle, mis on
kvaliteet teaduse populariseerimisel ja milliseid kvaliteedi hindamise süsteeme on Eestis
juba olemas ning milliseid kasutusele võtta. Suvekoolis osales 68 populariseerijat.

Korraldati teaduskommunikatsioonikonverents „Eesti teab? Eesti teab!“, mis
keskendus teaduskommunikatsiooni rollile Eesti ühiskonna arengus uue laiapõhjalise
kaasamise tulemusel koostatud teaduskommunikatsiooni strateegia 2020–2035 „Eesti
teab“ eesmärkide ja tegevussuundade valguses. Konverentsist võttis osa 164 osalejat.
Konverentsipäevast toimus otseülekanne portaali Novaator vahendusel. Osalejate
tagasiside oli positiivne.

Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevuste raames koostati inseneeria valdkonna
populariseeri-mise tegevuskava, loodi portaali miks.ee inseneeria populariseerijate
andmebaas, tutvustati inseneeria valdkonda ja inseneri ametit koostöö partnerite
seminaridel. miks.ee portaalis ilmus 13 artiklit teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite
tegevustest ja teaduse, tehnoloogia, inseneeria populariseerimiseks. Toimus
karjäärinõustajate ja –koordinaatorite inseneeria-teemaline kevadkool (72 osalejat).
miks.ee portaalis ilmus 23 karjäärilugu, välja saadeti 9 miks.ee uudiskirja. Pakti
võrgustikuga liitus 3 partnerit.
Teadushuvihariduse toetamiseks valmis teadushuvihariduse artiklite kogumik
„Kvaliteetsem teadushuviharidus“.

Koolide uurimis-ja loovtööde koordinaatoritele korraldati kaks seminari. ÕTF-il
toimunud seminari (osalejaid 74) eesmärgiks oli näidata konkursi parimaid ettekandeid.
Sügisseminar (osalejaid 69) keskendus avalikult kättesaadavatele andmekogudele, mida
õpilased koolides loov- ja uurimistöid tehes kasutada saaksid.

Noorte teadussaade Rakett 69 9. hooajal jõudis eetrisse 16 saadet. Hooaja jooksul
vaatas igat saadet otse-eetris keskmiselt 82 000 inimest ja igal saatel oli koos Live TV
järelvaatamistega kokku keskmiselt 113 000 vaatajat. Lisaks oli saatesarjal ERR veebis
keskmiselt 2608 vaatajat episoodi kohta.

„Uudishimu tippkeskuse“ 2. kevadhooajal jõudis eetrisse 16 saadet. Igat saadet vaatas
otse-eetris kokku keskmiselt 77 000 inimest ja igal saatel oli koos Live TV
järelvaatamistega kokku keskmiselt 81 000 vaatajat. 3. sügishooajal jõudis eetrisse 16
saadet. Iga saadet vaatas otse-eetris kokku keskmiselt 57 996 inimest ja igal saatel oli
koos Live TV järelvaatamistega kokku keskmiselt 62 141 vaatajat.

Õpilaste teadusliku ühingu (ÕTÜ) tegevuste toetamiseks korraldati ÕTÜ suveseminar
(70 osalejat), kus teemaks oli „Tasakaal“.
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Jätkati koostööd PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali Just Film teadusprogrammi
korraldamisel. Programmis oli 5 filmi. Võrreldes 2018. aastaga kasvas märgatavalt PÖFF-i
raames toimunud vaatajate arv, ulatudes 2786-ni (2018. a 2076). Kõikide filmide puhul
toimusid seansi järel arutelud teadlase ja teadusajakirjaniku vahel (kokku 9).

Miks.ee veebis, mis pakub õpetajatele ja noorte karjäärinõustajatele materjale
loodusteaduste- ja tehnoloogia valdkonna karjäärivõimaluste paremaks tutvustamiseks,
ning üheksas uudiskirjas ilmus 2019. a kokku 23 karjäärilugu. Miks.ee portaali külastajate
arv kasvas 13 289-ni (2018. a 10247).

Koostöös Teadusajakirjanike Seltsi, ENTA EKA ja teiste partneritega sisutati Paide
keskväljakul Arvamusfestivali Teadusala ja Värske teadusala. Kahe päeva jooksul
külastas teadusalal toimunud debatte hinnanguliselt 542 kuulajat.

Kokku osales ETAg-i korraldatud teaduse populariseerimise konkurssidel ja üritustel
ligikaudu 12 125 inimest; erinevatel konkurssidel oli kokku 173 preemia saajat.
Preemiaid/projektirahasid jagati välja kokku 303 228 euro väärtuses. Teaduse
populariseerimise tegevuste eest pälvis ETAgi teaduse populariseerimise osakond 2019.
aastal „Talenditähe“ tiitli.

Algatus „Kust sa tead?“ koostöös 33 partneriga kujunes edukaks. Koostati ja avalikustati
17 valdkonna teadlastest ekspertide nimekiri kasutamiseks vastuoluliste ja/või keerukate
teemade selgitamiseks, kontrolliti fakte kokku 42 korral, räägiti faktide/väidete tõendamise
ja teaduspõhise poliitika tähtsusest otsuste tegemisel, teadusest kui parimast
teadaolevast viisist maailma uurimiseks ja edendamiseks, viidi läbi 3 valimisdebatti
poliitikutele, osaleti valimiste valvurite töös, valmis 10 lühianimatsiooni, mida näidati
Novaatoris, Terevisioonis, jpm tegevusi. Hinnanguliselt jõudsid „Kust sa tead?“ sõnumid
ligikaudu 100 000 inimeseni (Reporteritund 40 000, ERR uudisteportaal 11 000,
Animatsioone vaatas 30 000, FB 28 000, koduleht 1600). Partnerid otsustasid algatuse
tegevustega jätkata.
Uurimisprojektide tulemuste tutvustamiseks jätkati lõppenud projektide tutvustamisega
avalikkusele. Kui 2018. a töötati välja lõpparuannete avalikkusele parema tutvustamise
formaat ning koostati hindamisnõukogu hinnangul igas valdkonnas ühe tunnustamist
vääriva projekti kohta poster, siis 2019. aastal koostati nn kõigi 35 2019. aastal lõppenud
PUT projekti lõpparuannetest elektroonne grandiprojektide tulemusi tutvustav kogumik
„Teadusrikas Eesti“. Teadlased andsid kogumike koostamise käigus väga positiivset
tagasisidet, rõhutades, et ETAg-i poolne abi on neile väga oluline ning et selline
projektitulemuste avalikkusele rohkem avamine on väga vajalik. 2020. a on vastav
lisandus tehtud grandiprojektide lõpparuandevormi ETISes, mis võimaldab tulevikus seda
tegevust olulisust lihtsustada ja seeläbi ka teaduskommunikatsiooni edendamisele kaasa
aidata.
 

Eesti Teadusagentuur on usaldusväärne, kompetentne, tõhus, partnereid kaasav
ja oma töötajaid väärtustav organisatsioon

Tegevuste parendamiseks küsiti tagasisidet viie suurema protsessi kohta: Mobilitas
Pluss, PUT2020 ja Balti teaduskoostöö programmi taotlusvooru läbiviimine,
teadusnõunike tegevus ministeeriumides ja õpilaste teadustööde riikliku konkursi
läbiviimine. Erinevad sihtrühmad on ETAg-i tegevusega üldiselt rahulolevad. Erinevatest
hinnatud rahulolu aspektidest võib esile tõsta saadud positiivset ja kõrget tagasisidet
ETAg-ilt saadud nõu ja abi kohta ja taotlusvoorude läbiviimise kohta, kus rahulolu osakaal
vastavate aspektidega ulatub 76%-st kuni 92%-ni.

I kvartalis toimus 2018. a lõpus töötajate rahulolu-uuringu kogutud andmete analüüs,
koostati raport ning tulemusi tutvustati ETAg-i arenguseminaril. Analüüsiti uuringu
korraldust ja otsustati, et 2019. aastal töötajate rahulolu-uuringut läbi ei viida. Järgmine
töötajate tagasisideküsitlus kavandatakse augustisse-septembrisse 2020, et
parendustegevused integreerida tegevuskavade planeerimise protsessi.

Töökeskkonna parandamiseks paigaldati 37 töökohas reguleeritavad lauajalad,
uuendati V korruse ooteala ning IV korrusel korrastati raamatukogu, millest on saanud
soositud koostöö- ja puhkeala.



11

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur 2019. a. majandusaasta aruanne

Granditaotluste hindamiskvaliteedi parandamiseks korraldati esmakordselt
hindamisnõukogu ja ekspertkomisjonide ühisseminar, mille eesmärk oli selgitada
sagedasemaid eksimusi, ühtlustada hindamispõhimõtteid ja -reegleid, aga ka Eestile
olulisuse kriteeriumi tähendust ja hindamist. Jaanuaris toimus ETAg-i nõukogu,
hindamisnõukogu ja juhtkonna ühisnõupidamine, kus peateemaks oli teaduse
rahastamine.

Uuendati ETAg-i töötasustamise korda ning kehtestati 1. jaanuarist 2019 uuendatud
„Ametikohtade jaotus palgaklassidesse“. Sisendiks palgaklasside korrigeerimisel oli
avaliku sektori palgauuring (nn Fontese uuring).

Viidi läbi avaliku sektori kvaliteedijuhtimise mudeli - CAF (Common Assessment
Framework) – raames asutuse välis- ja enesehindamine. Kokkuvõtvalt on agentuur tubli
tegevuste planeerimisel ja rakendamisel, kuid välishindajate arvates on tulemuste
mõõtmisel ja tegevuste kirjeldamisel arenguruumi. Ülevaade kavandatavatest
parendustegevustest esitati nõukogule novembris ja parendustegevused kajastuvad 2020.
a tegevuskavas.

Uuendati kvaliteedijuhtimissüsteemi käsiraamatut, kuhu lisati mõned seni käsitlemata
teemad nt andmekaitse jms. Täiustati põhiprotsesside kirjeldust, kus võimalik oli, sai
süsteemikirjeldust lihtsustatud.

Oluliste teemade arutamiseks ja info edastamiseks toimus 6 siseseminari, kus tutvustati
isikuandmete kaitse ja töötlemise teemat ja uuringut „Teadus- ja arendustegevuse
potentsiaal ja selle kasutamine ressursside väärindamise valdkonnas“, Research in
Estonia tegevuste vahehindamist, anti ülevaade COSTist ja uutest võrgustikuprojektidest
ning kvaliteedi- ja riskijuhtimise süsteemist ning teaduseetika teemast.

Töötajate kompetentsi tõstmiseks ja koostööoskuste edendamiseks korraldati viis
asutuseülest sisekoolitust (andmehalduskava, selge sõnumi eesti keele koolitus,
suhtluskoolitus, turundus/kampaaniad sotsiaalmeedias, meeskonnatöö). Korraldati
asutuse suvepäevad, kus osales 34 töötajat. Personaalsetel koolitustel ja erialastel
konverentsidel käis 38 töötajat.

Alustati siseveebi vajaduste kaardistamist ja tutvuti võimalustega siseveebi
kasutuselevõtuks.

Organisatsiooni arendamiseks, töötajate motivatsiooni ja meeskonnavaimu hoidmiseks
toimusid arenguseminar, Vabariigi sünnipäeva ja laulupeoaasta tähistamine
Laulupeomuuseumis, suvepäevad, juhtkonna koostööseminar, temaatilised seminarid ja
jõulupidu töötajatele ja töötajate lastele.

II kvartalis läbisid kõik ETAg-i töötajad RIK-i infoturbe koolituse ja sooritasid infoturbe
eksami.

Analüüsi rakkerühma, kus osalevad HTM-i, Statistikaameti, Eesti Teaduste Akadeemia
ja Rektorite Nõukogu teaduspoliitika kujundamiseks vajalike andmete, analüüside ja
uuringutega seotud töötajad, liikmetele korraldati ühised õppevisiidid Taani ja Rootsi.
Rakkerühma koosolekul arutati ETIS-es teadusandmete koondamise ja visualiseerimise
teemal.

Teaduskommunikatsiooni rakkerühma koosolekutel kavandati algatuse „Kust sa tead?“
tegevusi, lepiti kokku 2019.a. tegevuskavas, otsustati jätkata EurekAlerti uudiste
edastamist ja Science Business platvormil Eesti teadust tutvustada. Oktoobris arutati
rakkerühma 2020. aasta tegevuskava, kiideti heaks teaduse kommunikatsiooni ja
populariseerimise strateegia 2035, räägiti Arvamusfestivali 2020 teadusala kontseptsiooni
arendamisest, tutvustati PÖFFI teadusfilmide programmi ja arutati Novaatori
kontseptsiooni muudatust.

Eesti Teadusagentuuri veebilehe külastuste arv 2019. aastal oli 476 301. Külastajate arv
oli 90 241, mis on umbes 25% rohkem kui eelmisel aastal. Eesti Teadusagentuuri
Facebooki lehe jälgijate arv kasvas 421 jälgija võrra ca 19%, jõudes 2019. aasta lõpuks
2164 jälgijani.
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Teadusagentuuri uudistelistiga liitunuid oli seisuga 31. detsember 2019 kokku 616. Aasta
jooksul avaldati 124 eestikeelset pressiteadet või uudist ja 16 ingliskeelset uudist.

31.12.2019 seisuga töötas ETAg-is 69 inimest, kellest 6 oli lapsehoolduspuhkusel ja 8
töötas osakoormusega.

2019. a. tegevuste lühikokkuvõte
 

Eesti Teadusagentuuri töö kulges 2019. aastal vastavuses arengukava eesmärkidele ja
tegevuskavale. Teadusagentuur täitis oma aastaülesanded edukalt, aastaks seatud
eesmärgid on täies mahus täidetud.

Aasta prioriteetsete ülesannete täitmine kulges hästi. ETAg-i tegevused uurimistoetuste
süsteemi arendamisel ja korrastamisel olid edukad. Huvi eksperimentaal arendusgrandi
vastu oli väga suur, mistõttu otsustati rahastada kaks korda enam grante kui esialgselt
kavandatud. Tagasiside taotlusvooru läbiviimise protsessile oli väga hea.

Teaduspoliitika kujundamise toetamiseks koostati koostöös huvipooltega teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise plaan TA kulutuste jõudmiseks 1
protsendini SKP-st. Valmis statistiline ülevaatekogumik „Eesti Teadus 2019“, analüüsiti
uurimistoetuste valdkondlikku jaotus ja pakuti välja valdkondliku jaotuse põhimõtted
tulevikus.

Teaduskommunikatsiooni edendamisel valmis laiapõhjaliselt huvipooli kaasates
teaduskommunikatsiooni strateegia „Eesti teab.“ Läbi algatuse „Kust sa tead?“ kasvas
koostööpartnerite ring.

Sarnaselt eelmise aastaga on võimalik tõdeda, et Eesti Teadusagentuuri maine ja
nähtavus on hea, seda kinnitavad nii tagasisideuuringud kui ETAg-i koostatud info- ja
analüütiliste materjalide laiaulatuslik kasutamine.

Juhatuse esimehena hindan ETAg sisekontrollisüsteemi oluliste valdkondade ja tegevuste
osas tulemuslikuks ja mõjusalt toimivaks. ETAg-is on kehtestatud kõik olulised
protseduurireeglid, mis tagavad asutuse seaduspärase ja säästliku toimimise ning
ressursside kaitstuse (protseduurireeglite olemasolu, täitmine ja täitmise jälgimine,
töötajate professionaalsus, tehingute dokumenteerimine, tagasiside kogumine ja
analüüsimine jm). Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu hulgas juhatuse
hinnangul, siseauditi ja väliste hindajate auditiaruannetes toodud informatsioonil ning
riskide hindamise tulemustel.
 

Andres Koppel

Juhatuse esimees

 

Eesti Teadusagentuur SA 2019. aasta finantseesmärkide täitmine   

 Kokku eelarve täitmine %

Riigieelarve vahendid (haldusleping HTM-ga) 23 379 657 23 379 657 100%

EL tõukefondide vahendid 13 000 720 11 386 158 84%

Projekt EE-Teadus (Norra-EMP programm) 3 764 136 117 257 3%

Euroopa Komisjoni raamprogrammi jm projektid 154 040 146 062 95%

Reserv jaotamata tulemist          18 305         18 305 100%

Tulud kokku 40 307 858 35 038 439 87%

4.1 TÖÖJÕUKULUD 2 500 641 2 442 137 98%

Juhatuse liikmete tasud 52 800 52 800 100%

Nõukogu liikmete ja auditikomitee tasud 14 340 14 340 100%
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Juhid 291 403 297 066 102%

Tippspetsialistid 661 678 674 070 102%

Keskastme spetsialistid 382 062 395 296 103%

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 506 589 412 023 81%

Erisoodustused 16 440 19 277 117%

Tööjõukuludega kaasnevad maksud 575 329 577 265 100%

4.2 MAJANDAMISKULUD 5 215 768 4 454 844 85%

Administreerimiskulud 100 349 98 741 98%

Uurimis- ja arendustööd (sh RITA programmist) 3 735 166 3 169 641 85%

Lähetuskulud 152 398 133 951 88%

Koolituskulud 35 759 23 345 65%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 216 543 203 951 94%

Sõidukite majandamiskulud 1 024 1 287 126%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 69 736 47 510 68%

Inventari majandamiskulud 12 000 15 547 130%

Meditsiinikulud 2 400 2 188 91%

Õppevahendite ja koolituse kulud 55 800 24 762 44%

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 698 691 633 746 91%

Mitmesugused majanduskulud 135 902 100 175 74%

4.2 MUUD KULUD 964 621 816 837 85%

Muud kulud (käibemaks jm) 964 621 816 837 85%

4.3 TOETUSED 31 623 504 26 287 245 83%

Liikmemaksud 11 360 11 734 103%

Personaalsed uurimistoetused ja ETF grandid 19 163 554 18 786 214 98%

Arendusgrant 405 000 0 0%

Projekt EE-Teadus (Norra-EMP programm) 3 600 000 0 0%

Väliskoostöö projektide toetused 1 277 040 1 186 236 93%

Programmi Mobilitas+ tippteadlaste ja järeldoktori uurimistoetused 5 790 000 5 244 096 91%

Programmi RITA toetused 865 000 599 253 69%

Programmi TeaMe+ toetused 95 000 91 236 96%

RP ja COST ettevalmistus- ja käibemaksutoetus 200 000 179 976 90%

Teaduse populariseerimise toetused 216 550 188 500 87%

4.4 PÕHIVARA 3 324 3 239 97%

Põhivara soetus ja renoveerimine 3 324 3 239 97%

Kulud kokku 40 307 858 34 004 302 84%

 

 

Finantssuhtarvude algandmed 2019 2018

Raha 2 858 118 3 109 715

Käibevara 10 648 770 8 485 114

Varad 10 665 903 8 506 530

Lühiajalised kohustused 3 524 189 3 310 653

Koguvõlgnevus 3 535 664 3 325 367

Omakapital 7 130 239 5 181 163

Tegevustulud 35 011 324 28 196 308
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Tegevuskulud 33 069 623 24 016 687

Antud toetused 25 256 103 18 093 617

Tööjõukulud 3 449 299 2 237 570

   

   

   

Finantssuhtarv ja valem 2019 2018

puhas käibekapital e töökapital = käibevara-lühiajalised kohustused 7 124 581 5 174 461

töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse = töökapital/lühiajalised kohustused 2,02 1,56

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused 3,02 2,56

maksevalmiduse kordaja = raha/lühiajalised kohustused 0,81 0,94

võlakordaja = koguvõlgnevus/varad 0,33 0,39

tegevustulemuslikkus = tegevustulud/tegevuskulud 1,06 1,17

omakapitali osakaal varadest = omakapital/varad 67% 61%

tööjõukulude suhe tegevustuludesse = tööjõukulud/tegevustulud 10% 8%

antud toetuste osakaal kogukulus = antud toetused/tegevuskulud 76% 75%
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 858 118 3 109 715 2

Nõuded ja ettemaksed 7 790 652 5 375 399 3

Kokku käibevarad 10 648 770 8 485 114  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 17 133 21 416 5

Kokku põhivarad 17 133 21 416  

Kokku varad 10 665 903 8 506 530  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 2 993 2 703 7

Võlad ja ettemaksed 3 521 196 3 307 950 9

Kokku lühiajalised kohustised 3 524 189 3 310 653  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 11 475 14 714 7

Kokku pikaajalised kohustised 11 475 14 714  

Kokku kohustised 3 535 664 3 325 367  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 33 156 33 156  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 148 008 5 408 192  

Aruandeaasta tulem 1 949 075 -260 185  

Kokku netovara 7 130 239 5 181 163  

Kokku kohustised ja netovara 10 665 903 8 506 530  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 34 979 165 23 743 269 10

Tulu ettevõtlusest 0 452  

Muud tulud 32 159 12 981  

Kokku tulud 35 011 324 23 756 702  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -25 256 103 -18 093 617 11

Mitmesugused tegevuskulud -4 542 062 -3 152 000 12

Tööjõukulud -2 449 299 -2 237 570 13

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -4 283 -3 838 5

Muud kulud -817 876 -529 662 14

Kokku kulud -33 069 623 -24 016 687  

Põhitegevuse tulem 1 941 701 -259 985  

Muud finantstulud ja -kulud 7 374 -200  

Aruandeaasta tulem 1 949 075 -260 185  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 941 701 -259 985  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 4 283 3 838 5

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 0 -8 161 5

Kokku korrigeerimised 4 283 -4 323  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 384 733 -1 244 470 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 204 657 468 261 9

Kokku rahavood põhitegevusest -234 092 -1 040 517  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 1  

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 10 400  

Laekunud intressid 7 456 -199  

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -70 848 2 329  

Muud laekumised investeerimistegevusest 48 918 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -14 474 12 531  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 949 -6 924 7

Makstud intressid -82 0  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -3 031 -6 924  

Kokku rahavood -251 597 -1 034 910  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 109 715 4 144 625  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -251 597 -1 034 910  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 858 118 3 109 715 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 33 156 5 408 192 5 441 348

Aruandeaasta tulem -260 185 -260 185

31.12.2018 33 156 5 148 007 5 181 163

Aruandeaasta tulem 1 949 075 1 949 075

Muud muutused

netovaras
1 1

31.12.2019 33 156 7 097 083 7 130 239
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud  arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud

raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Lisaks lähtume riigi raamatupidamise

kohuslasena avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhenditest.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

 

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro.  Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks

võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga euro vahetuskursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad

ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud)hinnatakse ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval kehtivate Euroopa Keskpanga euro

vahetuskursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele

ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine

tulevikus majandusliku kasu tekitamisel). Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele

järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 20%

- Muu inventar ja IT seadmed 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendilepingut juhul, kui kõik olulised vara omandiga 

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Vastasel juhul loetakse 

rendilepingut kasutusrendiks. 

Kapitalirendi kohustusena on aruandes kajastatud sõiduauto Toyota Avensis kasutusrendileping. 

Kasutusrendist tekkinud kulu 2019. aastal on büroode ja korterite ruumide rendilepingutest tulenev kulu ja kohustused aasta lõpu seisuga.
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See on lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral makstav tasu, mis kujutab endast bürooruumide ühe kuu rendisummat.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud aastaaruannet koostava

ettevõttega (aruandev ettevõte) sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi

toimuda turutingimustel.

Aastaaruandes avaldatakse informatsioon järgmiste isikutega (edaspidi seotud isikud) tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või

raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele:

1) raamatupidamise sise-eeskirjas määratud kõrgema juhtorgani ja tegevjuhtkonna liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt

abikaasa, elukaaslane ja laps;

2) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle punktis 1 nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline

mõju.

Sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimine on teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega

eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning

raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi.

Sihtfinantseerimise liigid on:

1) kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende

kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine; kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine –

toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab toetuse saajale lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele;

2) välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et selle

saaja peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

Sihtfinantseerimise liikumise paremaks jälgimiseks ning aruannete konsolideerimisel nõutavate elimineerimiste läbiviimiseks eristatakse tulude ja

kulude kontodel sihtfinantseerimist ja selle vahendamist.

Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude või varade soetuseks.

Vahendamiste korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga.

Sihtfinantseerimist kajastavad need avaliku sektori üksused, kes koostavad raamatupidamisaruandeid lähtudes Eesti

finantsaruandluse standardist, järgmiselt: sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil,

kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline

tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine

tuluna vastava riski kadumisel.

Sihtfinantseerimise andjad ja vahendajad kajastavad antud ja vahendatud sihtfinantseerimist kuludes (vahendajad ka tuludes)

samades perioodides kui toetuste saajad. Põhivara sihtfinantseerimise andmist ja vahendamist kajastatakse kuludes (vahendajad ka

tuludes) sellel perioodil, millal toetuse saaja kajastab põhivara

soetamise.

SA Eesti Teadusagentuur kajastab toetuste vahendamisena välismaist sihtfinantseerimist, peamiselt tõukefondide programmidest partneritele

vahendatavat toetust.

EV riigieelarvest saadavat finantseerimist kajastame laekumisel tuluna, kuid partneritele eraldatud ja makstud toetust kajastame toetuse

maksmisel nõudena. Alles partnerite poolt aruande esitamisel, kui kõik sihtfinantseerimise tingimused on täidetud, kajastame toetuse kuluna.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod riigikassas 2 544 585 2 788 452

Arvelduskontod SEB pangas 313 533 321 263

Kokku raha 2 858 118 3 109 715
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 801 3 801

Ostjatelt laekumata

arved
3 801 3 801

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
8 894 8 894

Ettemaksed 3 543 367 3 543 367

Tulevaste perioodide

kulud
12 12

Muud makstud

ettemaksed
3 543 355 3 543 355

Nõuded toetuste ja siirete

eest
4 234 116 4 234 116

Muud nõuded 474 474

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 790 652 7 790 652

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 912 3 912

Ostjatelt laekumata

arved
3 912 3 912

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
617 617

Ettemaksed 2 486 501 2 486 501

Tulevaste perioodide

kulud
5 205 5 205

Muud makstud

ettemaksed
2 481 296 2 481 296

Nõuded toetuste ja siirete

eest
2 881 272 2 881 272

Muud nõuded 3 097 3 097

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 375 399 5 375 399

 

 

"Muud makstud ettemaksed" on ettemaksed toetusesaajatele sõlmitud toetuslepingute alusel, mis aruandekuupäeva seisuga on kulutamata. 

 

31.12.2019 seisuga on ettemaksete seis 3 543 355 eurot: 

Personaalseteks uurimistoetusteks 3 130 788 eurot, 

Rahvusvahelise koostöö projektideks 302 835 eurot, 

Teaduse populariseerimise projektitoetusteks 85 562 eurot, 

MobilitasPluss programmi toetusteks 24 170 eurot. 

 

31.12.2018 seisuga on ettemaksed 2 481 296 eurot: 

Personaalseteks uurimistoetusteks 2 109 239 eurot, 

Rahvusvahelise koostöö projektideks 279 684 eurot, 

Teaduse populariseerimise projektideks 92 373 eurot. 

 

"Nõuded toetuste ja siirete eest" kajastab nõudeid toetuste vahendajate vastu sihtasutuse ja partnerite poolt tehtud kulude osas. 

 

31.12.2019 seisuga on nõuded 4 234 116 eurot:
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Haridus- ja teadusministeerium 4 155 642 eurot, 

Euroopa Komisjon 76 090 eurot, 

Muud nõuded 2 384 eurot. 

 

31.12.2018 seisuga on nõuded 2 881 272 eurot: 

Haridus- ja teadusministeerium 2 808 977 eurot, 

Euroopa Komisjon 70 583 eurot, 

Muud nõuded 1 712 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 36 579 33 964

Erisoodustuse tulumaks 758 504

Sotsiaalmaks 64 268 59 876

Kohustuslik kogumispension 3 280 3 166

Töötuskindlustusmaksed 4 298 4 036

Ettemaksukonto jääk 8 894  617  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 8 894 109 183 617 101 546
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Transpordivahendid Muud masinad

ja seadmed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 19 192 30 600 49 792 14 612 64 404

Akumuleeritud kulum -13 115 -30 600 -43 715 -14 612 -58 327

Jääkmaksumus 6 077 0 6 077 0 6 077

  

Ostud ja parendused 21 416 21 416 21 416

Amortisatsioonikulu -3 838 -3 838 -3 838

Müügid (jääkmaksumuses) -2 239 -2 239 -2 239

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 21 416 30 600 52 016 14 612 66 628

Akumuleeritud kulum 0 -30 600 -30 600 -14 612 -45 212

Jääkmaksumus 21 416 0 21 416 0 21 416

  

Amortisatsioonikulu -4 283 -4 283 -4 283

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 21 416 30 600 52 016 14 612 66 628

Akumuleeritud kulum -4 283 -30 600 -34 883 -14 612 -49 495

Jääkmaksumus 17 133 0 17 133 0 17 133

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2019 2018

Masinad ja seadmed 10 400

Transpordivahendid 10 400

Kokku 0 10 400
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Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2017  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -6 492 -6 492

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -6 492 -6 492

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 6 492 6 492

Akumuleeritud kulum -6 492 -6 492

Jääkmaksumus 0

Lisa 7 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

Luminor Liising AS 14 468 2 993 11 475 1,49 euro 21.01.2023

Kapitalirendikohustised

kokku
14 468 2 993 11 475    

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

Luminor Liising AS 17 417 2 703 14 714 1,49% euro 21.01.2023

Kapitalirendikohustised

kokku
17 417 2 703 14 714    
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Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018

Kasutusrendikulu 157 805 157 240

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2019 31.12.2018

12 kuu jooksul 9 134 9 134

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 74 174 74 174

Võlad töövõtjatele 85 913 85 913

Maksuvõlad 109 183 109 183

Muud võlad 3 023 3 023

Muud viitvõlad 3 023 3 023

Saadud ettemaksed 1 059 440 1 059 440

Muud saadud ettemaksed 1 059 440 1 059 440

Toetuste ja siirete kohustused 2 189 463 2 189 463

Kokku võlad ja ettemaksed 3 521 196 3 521 196

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 72 212 72 212

Võlad töövõtjatele 104 652 104 652

Maksuvõlad 101 546 101 546

Muud võlad 7 332 7 332

Muud viitvõlad 7 332 7 332

Saadud ettemaksed 1 071 168 1 071 168

Muud saadud ettemaksed 1 071 168 1 071 168

Toetuste ja siirete kohustised 1 951 040 1 951 040

Kokku võlad ja ettemaksed 3 307 950 3 307 950

 

 

Muud saadud ettemaksed kajastab toetuste maksmiseks või projektide elluviimiseks rahastajatelt saadud ettemaksu. 

 

31.12.2019 seisuga: 

Välisministeerium 17 564 eurot, 

Euroopa Komisjon 1 041 876 eurot. 

 

31.12.2018 seisuga: 

Riigikantselei 3000 eurot, 

Välisministeerium 2 3623 eurot, 

USA saatkond 8 529 eurot,
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Euroopa Komisjon 1 036 015 eurot. 

 

Toetuste ja siirete kohustused on partneritelt laekunud teatised nende poolt tehtud kulutuste kohta, mille väljamaksmiseks ei ole meile raha veel 

laekunud.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 860 763 3 978 519

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 23 112 017 14 852 050

Sihfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 5 926 949 4 629 825

Sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks 79 436 282 875

Kokku annetused ja toetused 34 979 165 23 743 269

sh eraldis riigieelarvest 23 112 017 14 850 550

sh Euroopa Komisjoni rahastus 255 787 313 448

sh EL struktuurifondide vahenditest 11 433 785 8 499 798

sh Norra EMP programmist 117 256 51 427

sh muud tegevustoetused 60 320 28 046

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

liikmemaksud 756 208 192 906

uurimistoetused 17 762 506 12 061 816

väliskoostöö projektide toetus 430 083 598 004

Mobilitas+ programmi uurimistoetused 5 244 096 4 045 583

EL raamprogrammi ettevalmistus- ja käibemaksutoetus 179 975 148 638

teaduse populariseerimise toetus 163 247 135 682

Norra-EMP programmi toetus 0 -4 308

RITA programmi toetus 599 252 805 645

TeaMe+ programmi toetus 91 236 57 517

preemiad ja stipendiumid 29 500 52 134

Kokku jagatud annetused ja toetused 25 256 103 18 093 617
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 98 836 87 393

Uurimis- ja arengukulud 3 169 641 1 783 668

Lähetuskulud 192 698 212 408

Koolituskulud 23 345 30 216

Hoonete, ruumide majandamiskulud 203 344 216 656

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 47 510 78 159

Ürituste ja näituste korraldamise kulud 256 394 202 533

Sõidukite majandamiskulud 1 287 6 069

Inventari majandamiskulud 15 419 10 699

Toitlustusteenused 63 850 84 125

Meditsiinikulud 2 316 1 493

Õppevahendite ja koolituse kulud 24 762 26 992

Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 106 791 130 397

Transporditeenused 11 551 11 529

Tootmis-tehnilised salvestuskulud 320 885 269 565

Muud 3 433 98

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 542 062 3 152 000

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 1 437 101 1 329 287

Sotsiaalmaksud 578 697 543 444

võlaõiguslike lepingute alusel makstud palgakulu 412 773 346 840

Muud 20 728 17 999

Kokku tööjõukulud 2 449 299 2 237 570

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 59 59

Oluline osa tööjõukuludest on ekspertidele ja komisjonide liikmetele võlaõiguslike lepingute alusel makstav palgakulu. 2019. aastal sai tasu 533

inimest ja 2018. aastal 551 inimest.

Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

 2019 2018

Kahjum valuutakursi muutustest 191 90

Käibemaks 817 685 529 572

Kokku muud kulud 817 876 529 662
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Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 67 140 67 140


