
Lisateavet konkursi „COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja 

riskirühmade väljaselgitamine“ taotluse esitamiseks 

Tähtaeg: 3. juuli 2020 

Projekti pikkus: kuni 18 kuud 

Projekti eeldatav maksumus: 530 000 eurot 

 

 Millal tehakse rahastamisotsus?  
Kuna konkurss sulgub 3. juulil, siis praeguse ajakava kohaselt saab ETAg projektid hinnatud 
vahemikus 27.–30. juuli. Seejärel tehakse eelotsus ning kui ühele uurimisteemale on esitatud 
rohkem kui üks taotlus, tuleb arvestada ka vaidlustamiseks ettenähtud ajaga (kaks nädalat).  
Lepingu sõlmimise kiirus ei sõltu ETAg-ist, kuid üldiselt võib arvestada, uuringu otsus jõustub 
poolest augustist, mil saab ka tööle hakata.  
 

 Juhul, kui projekti rahastatakse, millal projekt alata saab? 
Kulud on abikõlbulikud otsuse tegemise hetkest, kui taotluse esitav asutus nii lubab. Mõni 
asutus/ülikool ei lase finantsallikat avada ning kulutusi teha enne lepingu. ETAg-i  jaoks on 
kulub abikõlblikud uuringu rahastusotsuse tegemise hetkest.  
  

 Kas juhtkomisjoni liikmed peavad olema eelnevalt kokkulepitud ja liikmete nimed esitatud 
pakkumuses? 
Juhtkomisjoni liikmeid ei pea pakkumuses olema nimetatud – need nimetatakse 
konsortsiumis osalevate asutuste poolt siis, kui projekt on rahastuse saanud. 
 

 Kas projekti raames on lubatud teha allhankeid? 
Jah, allhankimine on lubatud. 
 

 Kõikide projekti elluviimiseks vajalike kulude tegemisel tuleb lähtuda tegevuse andmise 
tingimustest (TAT-i õigusaktist) ning oma asutuse sisekordadest. ETAg projekti elluviimise 
käigus tehtud kulusid ei kontrolli, vaid maksab kinnitatud kvartaliaruandes kinnitatud kulud 
välja arve alusel. Stipendiumide maksmine ei ole programmi RITA projektides lähtuvalt TAT-is 
sätestatust lubatud. Projekti elluviimisel käigus kontrollib konsortsiumi partnerite eelarve 
kasutamist ning vastutab eelarve prognoositud mahus täitmise eest juhtpartner. 

 

 Teenuse ostmisel eraettevõttelt tuleb järgida perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse 
§-i 26 lg-d 6: „(6) Kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust ja teenuse, 
asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest 
suurem, peab ta järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid.“ Seega - kui 
projektis on partneriks eraettevõte, kes ei ole hankekohuslane, võib osta asju ja teenuseid 
ilma hanget läbi viimata. ETAg ega ka rakendusüksus (SA Archimedes) hangete läbiviimist ei 
kontrolli, kuid seda võib kontrollida audiitor. 
 

 Kas rahastatakse üks suur uuring (kogu planeeritud mahus) või mitu? 
ETAg plaanib kindlasti rahastada vaid ühe, konkursi tingimusele vastava uuringu. 
 

 Kas projekti eelarvesse tuleb arvestada ka asutuse üldkululõiv? Millal/millele rakendub 
käibemaks? 



Jah, eelarvesse tuleb arvestada nii ülikooli/asutuse üldkululõiv kui ka lisada käibemaks. 
Soovitame eelarve koostamisel konsulteerida oma asutuse teadu- ja 
arendusosakonna/grandikeskuse või rahandusosakonnaga. 
 

 Taotluse juurde tuleb lisada "Konsortsiumi lepingu mustand". Kelle käest seda 
dokumentide küsida? 
Konsortsiumi lepingu mustandit tuleks küsida oma asutuse teadus- ja 
arendusosakonnast/grandikeskusest. 
 

 Minu ETIS-e töölauale on tekkinud taotluse link. Kas nüüd on taotlus olemas ka 
konsortsiumi teiste liikmetel töölaualal? 
Taotlused tekivad konsortsiumi teiste liikmete töölauale siis, kui vastutav täitja (konsortsiumi 
juht) need lingid loote. Seda saab teha ETIS-es koondtaotluse lingi alt avanevalt 
„Konsortsium“ sakilt („Lisa uus“). Niipea, kui salvestate, tekib lisatud liikme töölauale 
taotluse link. 
 
 

 Kas ETIS-es esitatavale taotlusele on vaja kõigi projektis osalevate partnerasutuste allkirja 
või piisab konsortsiumi esindaja kinnitusest?  
Programmi RITA alltaotlusi kinnitavad ainult seotud asutused, kuid koondtaotluse kinnitavad 
kõik konsortsiumis osalevad asutused. Nimekirja, millises järjekorras koondtaotluse 
kinnitamine aset leiab, saab vaadata koondtaotluse esimeselt sakilt. 
 

 Kas esitamine lõpeb 3. juulil tööpäeva lõpus või võib asutuse kinnitus ETIS-es tulla ka pisut 
hiljem? 
Aega taotlust ETIS-es esitada on kuni 3. juuli kell 23.59 – selleks ajaks peab taotlus olema 
saanud kõik nõutud kinnitused. 

 

 

Lisateavet konkursi „Eesti üldrahvastiku vaimse tervise 

baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine“ 

taotluse esitamiseks 

Tähtaeg: 3. juuli 2020 

Projekti pikkus: kuni 18 kuud 

Projekti eeldatav maksumus: 270 000 eurot 

 

 Millal tehakse rahastamisotsus?  
Kuna konkurss sulgub 3. juulil, siis praeguse ajakava kohaselt saab ETAg projektid hinnatud 
vahemikus 27.–30. juuli. Seejärel tehakse eelotsus ning kui ühele uurimisteemale on esitatud 
rohkem kui üks taotlus, tuleb arvestada ka vaidlustamiseks ettenähtud ajaga (kaks nädalat).  
Lepingu sõlmimise kiirus ei sõltu ETAg-ist, kuid üldiselt võib arvestada, uuringu otsus jõustub 
poolest augustist, mil saab ka tööle hakata.  
 

 Juhul, kui projekti rahastatakse, millal projekt alata saab? 



Kulud on abikõlbulikud otsuse tegemise hetkest, kui taotluse esitav asutus nii lubab. Mõni 
asutus/ülikool ei lase finantsallikat avada ning kulutusi teha enne lepingu. ETAg-i  jaoks on 
kulub abikõlblikud uuringu rahastusotsuse tegemise hetkest.  
  

 Kas juhtkomisjoni liikmed peavad olema eelnevalt kokkulepitud ja liikmete nimed esitatud 
pakkumuses? 
Juhtkomisjoni liikmeid ei pea pakkumuses olema nimetatud – need nimetatakse 
konsortsiumis osalevate asutuste poolt siis, kui projekt on rahastuse saanud. 
 

 Kas projekti raames on lubatud teha allhankeid? 
Jah, allhankimine on lubatud. 
 

 Kõikide projekti elluviimiseks vajalike kulude tegemisel tuleb lähtuda tegevuse andmise 
tingimustest (TAT-i õigusaktist) ning oma asutuse sisekordadest. ETAg projekti elluviimise 
käigus tehtud kulusid ei kontrolli, vaid maksab kinnitatud kvartaliaruandes kinnitatud kulud 
välja arve alusel. Stipendiumide maksmine ei ole programmi RITA projektides lähtuvalt TAT-is 
sätestatust lubatud. Projekti elluviimisel käigus kontrollib konsortsiumi partnerite eelarve 
kasutamist ning vastutab eelarve prognoositud mahus täitmise eest juhtpartner. 

 

 Teenuse ostmisel eraettevõttelt tuleb järgida perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse 
§-i 26 lg-d 6: „(6) Kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust ja teenuse, 
asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest 
suurem, peab ta järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid.“ Seega - kui 
projektis on partneriks eraettevõte, kes ei ole hankekohuslane, võib osta asju ja teenuseid 
ilma hanget läbi viimata. ETAg ega ka rakendusüksus (SA Archimedes) hangete läbiviimist ei 
kontrolli, kuid seda võib kontrollida audiitor. 
 

 Kas rahastatakse üks suur uuring (kogu planeeritud mahus) või mitu? 
ETAg plaanib kindlasti rahastada vaid ühe, konkursi tingimusele vastava uuringu. 
 

 Taotluse juurde tuleb lisada "Konsortsiumi lepingu mustand". Kelle käest seda 
dokumentide küsida? 
Konsortsiumi lepingu mustandit tuleks küsida oma asutuse teadus- ja 
arendusosakonnast/grandikeskusest. 
 

 Kas projekti eelarvesse tuleb arvestada ka asutuse üldkululõiv? Millal/millele rakendub 
käibemaks? 
Jah, eelarvesse tuleb arvestada nii ülikooli/asutuse üldkululõiv kui ka lisada käibemaks. 
Soovitame eelarve koostamisel konsulteerida oma asutuse teadu- ja 
arendusosakonna/grandikeskuse või rahandusosakonnaga. 
 

 Minu ETIS-e töölauale on tekkinud taotluse link. Kas nüüd on taotlus olemas ka 
konsortsiumi teiste liikmetel töölaualal? 
Taotlused tekivad konsortsiumi teiste liikmete töölauale siis, kui vastutav täitja (konsortsiumi 
juht) need lingid loote. Seda saab teha ETIS-es koondtaotluse lingi alt avanevalt 
„Konsortsium“ sakilt („Lisa uus“). Niipea, kui salvestate, tekib lisatud liikme töölauale 
taotluse link. 
 

 Arvestades, et tegemist on andmete väljastamisega, kas eeldatakse ka uuritavate 
miinimumarvu? Kui jah, siis kui suur see miinimum oleks? Või saab projekti läbiviija need 
ise välja pakkuda? Kui palju on siiski oodatud uuritavate arv, et valim oleks esinduslik? 



Uuringu täpse metoodika pakub konsortsium. Tellijat huvitavad analüüsi tunnused on 
loetletud lähteülesande lisas ehk valim peab olema piisavalt suur, et kõigis nendes lõigetes 
saaks statistilist analüüsi teostada. 
 

 Kas andemte väljastamise periood on mõeldud alates esimesest koroonahaigestumisest 
Eestis (27.02.2020) või ka varem? 
Uuringu täpse metoodika pakub konsortsium. Andmepäringutega seoses võib pakkuda ise 
välja alguskuupäeva koos põhjendusega. 
 

 Lähteülesandes on kirjas, et "Sotsiaalministeerium on välja töötanudesialgse näitajate 
loetelu, mis põhineb Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, 
Sotsiaalkindlustusameti registritel/andmebaasidel ning sisaldab ka andmepäringud 
haiglatele ja ministeeriumitele. Nimetatud andmeallikate loetelu on avatud 
täiendusettepanekuteks". Kas see andmeallikate loetelu on avalikult kättesaadav? 
Andmeallikate loetelu ei ole koostatud ja pakkujatel on võimalik sinna ise enda jaoks sobivaid 
andmeallikaid panna. Näitajate loetelu on Sotsiaalministeeriumis koostamisel, kuid esialgu 
veel visiooni tasemel ehk seda hetkel [25.06.2020] veel ei jagata. Niipea, kui see valmib, 
jagatakse seda kõikide uuringutaotluste esitajatega. 
 

 Kas ETIS-es esitatavale taotlusele on vaja kõigi projektis osalevate partnerasutuste allkirja 
või piisab konsortsiumi esindaja kinnitusest?  
Programmi RITA alltaotlusi kinnitavad ainult seotud asutused, kuid koondtaotluse kinnitavad 
kõik konsortsiumis osalevad asutused. Nimekirja, millises järjekorras koondtaotluse 
kinnitamine aset leiab, saab vaadata koondtaotluse esimeselt sakilt. 
 

 Kas esitamine lõpeb 3. juulil tööpäeva lõpus või võib asutuse kinnitus ETIS-es tulla ka pisut 
hiljem? 
Aega taotlust ETIS-es esitada on kuni 3. juuli kell 23.59 – selleks ajaks peab taotlus olema 
saanud kõik nõutud kinnitused. 

 

Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalikke 

kaupade ja teenuste pakkumisel 

Tähtaeg: 3. september 2020 

Projekti kestus: 15 kuud 

Projekti eeldatav maksumus: 350 000 eurot 

 


