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• Millal tehakse rahastamisotsus?  
Kuna konkurss sulgub 3. septembril, siis praeguse ajakava kohaselt saab ETAg projektid 
hinnatud vahemikus 24.–29. september. 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, et uuringu 
rahastamise otsus jõustub septembri lõpust-oktoobri algusest, 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 
kulud 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 nimetavad konsortsiumis 
osalevad asutused  siis, kui projekt on rahastuse saanud. 
 

• Kas projekti raames on lubatud teha allhankeid? 
Jah, allhankimine on lubatud. Soovitavalt ei ole allhankimise maht suurem kui 20 – 30% kogu 
eelarvest.  
 
 

• Kas rahastatakse üks suur uuring (kogu planeeritud mahus) või mitu? 
ETAg rahastab 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 (tavaliselt 15% 
personalikuludest) kui ka lisada käibemaks. Soovitame eelarve koostamisel konsulteerida 
oma asutuse teadus- 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 loob. 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 koondtaotlus 
kinnitatakse, saab vaadata koondtaotluse esimeselt sakilt. 
 

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

 

 


