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HORISONT 2020, EUROOPA HORISONDI JA COST KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU PROJEKTIDE 
ETTEVALMISTUSTOETUSE NING BALTI BOONUSE MENETLEMISE JUHEND 

 
 

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE 
 
Juhendi eesmärgiks on määratleda Horisont 2020 (edaspidi ka H2020), Euroopa horisondi 
(edaspidi koos ka raamprogramm) ning teaduse ja tehnikaalase koostöövõrgustiku COST 
(edaspidi ka COST) raames rahastamist soovivate projektide ettevalmistustoetuse (edaspidi 
nimetatud ka toetus) taotlemise tingimused ja kord. 
 
Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja stimuleerida kvaliteetsete raamprogrammi ja 
COST-i raames rahastamist taotlevate projektide kirjutamist Eestis ning edendada koostööd 
kolme Balti riigi vahel. Ettevalmistustoetuse rahastamiseks kasutatakse riigieelarvelisi vahendeid, 
mille Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur.  
 
 
TEGEVUSE KIRJELDUS 
 
1. Ettevalmistustoetuse saamise eeldused 
 
Ettevalmistustoetuse saamise eelduseks on see, et toetust taotleva organisatsiooni 
projektitaotlus ületab ekspertkomitee hinnangul hindamiskünnise. Ettevalmistustoetus puudutab 
2-etapilise taotlemise korral vaid täistaotlust. Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandi taotlus peab 
jõudma hindamise teise vooru. Ettevalmistustoetuse taotlus tuleb esitada pärast Euroopa 
Komisjoni hindamistulemuste saabumist.  
 
Ettevalmistustoetus on ette nähtud koordinaatoritele, partneritel toetuse taotlemise õigust ei 
ole. 
 
Kui ühest organisatsioonist on ettevalmistustoetuse saamise tingimused täidetud mitme projekti 
puhul, võib organisatsioon esitada koondtaotluse. 
 
2. Ettevalmistustoetuse suurus 
 
Ettevalmistustoetuse suuruse määramisel võetakse arvesse asjaolu, kas taotleja osaleb projektis 
konsortsiumi koordinaatorina või individuaalprojektis.  
 
Raamprogrammi projektide puhul, kus osaleb lisaks Eesti partneri(te)le partnereid ka Lätist või 
Leedust, lisandub ettevalmistustoetusele nn. Balti boonus, suuruses 1000 eurot. 
 



Projektide, millele hinnang hindamiskünnise ületamise kohta on antud 1. jaanuaril 2021 või 
hiljem (vastavalt Euroopa Komisjoni ekspertkomitee või COST-i hindamisprotokolli kuupäev), 
toetuste suurused on järgmised: 

1) raamprogrammi või COSTi projektitaotluste koordinaatorite ettevalmistustoetus 5000 
eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta; 

2) raamprogrammi individuaalprojekti taotlejate ettevalmistustoetus 3000 eurot 
hindamiskünnise ületanud taotluse kohta; 

3) ERA õppetooli (Chair) ja ERC individuaalprojekti taotleja ettevalmistustoetus 5000 eurot 
hindamiskünnise ületanud taotluse kohta. 

 
Projektide, millele hinnang hindamiskünnise ületamise kohta on antud enne 1. jaanuari 2021, 
toetuste suurused on järgmised: 

1) raamprogrammi või COSTi projektitaotluste koordinaatorite ettevalmistustoetus 4000 
eurot hindamiskünnise ületanud taotluse kohta; 

2) raamprogrammi individuaalprojekti taotlejate ettevalmistustoetus 2 400 eurot ning 
teatud tegevuse eest projektis vastutavana (ülesande või tööpaketi juht) osalemisel on 
toetuse suuruseks 1 200 eurot.  

 
 
3. Ettevalmistustoetuse taotlemine 
 
Ettevalmistustoetus on ühekordne, st hindamiskünnise ületanud projekti ei rahastata mitmel 
korral. Taotlust võib esitada maksimaalselt 6 kuud peale hindamiskünnise ületamist.  
 
Toetuse soovija esitab taotluse elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile 
etag@etag.ee. Ettevalmistusetoetuse kohta saab täpsemat informatsiooni Sihtasutuse Eesti 
Teadusagentuur kodulehekülje www.etag.ee kaudu.  
 
Taotluses esitatavaks infoks on taotleva asutuse nimi, projekti täitja nimi, kontaktandmed, panga 
rekvisiidid, projekti akronüüm, taotluse registreerimisnumber ning projektis osalemise vorm 
(koordinaator või individuaalprojekt). Samuti on vaja märkida, kas toetust soovitakse H2020, 
Euroopa horisondi või COST-i projektile. Taotluse allkirjastab toetust taotleva organisatsiooni 
juht.  
  
Taotlusele tuleb lisada Euroopa Komisjonilt või COSTilt saadud hindamisraport hindamiskünnise 
ületamise kohta. 
 
4. Vähese tähtsusega abi protseduur 
 
Ettevalmistustoetuse näol võib olla tegemist vähese tähtsusega abiga konkurentsiseaduse § 33 
mõistes. Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles 
käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, 
artiklis 2 nimetatud abi.   
 
Abi andja on kohustatud kontrollima, et abi saaja poolt varem saadud vähese tähtsusega abi 
koos kavandatava vähese tähtsusega abiga ei ületa vähese tähtsusega abi ülemmäära (kolme 
eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul 200 000 eurot). Ettevalmistustoetuse rahuldamise 
otsusel peab olema ära näidatud, et tegemist on vähese tähtsusega abiga ning viidatud komisjoni 

http://www.etag.ee/


määrusele, esitades määruse pealkirja ja viite määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise 
andmetele. 
 
Vähese tähtsusega abi andmisega seotud dokumente tuleb säilitada 10 aastat. 
 
5. Ettevalmistustoetuse eraldamine 
 
Taotluse rahuldamise otsus tehakse SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga. 
Ettevalmistustoetus kantakse positiivse otsuse korral taotleja poolt esitatud pangakontole 30 
päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.  
 
Juhul kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale 30 päeva jooksul taotluse laekumisest vastav 
otsus, milles on ära toodud ettevalmistustoetuse mittemaksmise põhjused.  
 
6. Ettevalmistustoetuse kasutamine 

 
Toetust võib taotleja  kasutada erinevateks projekti ettevalmistuse ja kirjutamisega seotud 
kulude katteks.  
 
7. Aruandlus 

 
Ülevaate ettevalmistustoetuse programmi eelarve kasutamise kohta esitab SA Eesti 
Teadusagentuur Haridus- ja Teadusministeeriumile kord kvartalis, näidates aruandes ära 
finantseerimise kogumahu ning koordinaatorite ja partnerite arvu, kellele on toetust eraldatud.  
 
 
 


