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NB! Arendusgrandi taotlemine toimub eesti keeles, kuna taotlusi hindavad Eesti retsensendid. 
Erandina, kui taotleja või projekti põhitäitja(d) ei valda eesti keelt, on lubatud taotlus esitada 
inglise keeles.  
 
See on arendusgrandi taotlusvormi näidis. Arendusgrandi (eel)taotlus täidetakse ja esitatakse 
ETISes, ent seda näidisvormi saab kasutada (eel)taotluse ettevalmistamiseks. Taotluses on kõigi 
tärniga tähistatud väljade täitmine kohustuslik. (Eel)taotluse ettevalmistamisel on soovitatav 
tutvuda ka teadusagentuuri kodulehel arendusgranditaotluste  hindamise juhendiga, milles on 
määratletud taotluste hindamise kriteeriumid.   
Eeltaotluse esitamiseks on avatud vaid sakid “Üldandmed” ja “Eeltaotlus”. Teised sakid 
avatakse täitmiseks juhul, kui eeltaotlus kvalifitseerus nn täistaotluse esitamiseks.  
 
NB! ETISes (eel)taotlusvormi täites on soovitatav regulaarselt vajutada nupule “Salvesta”, et 
juba sisestatud ja/või muudetud tekst ei läheks kaduma. Ka juhul, kui vorm on täitmiseks avatud 
pikemat aega, ent sellesse ei tehta muudatusi, võib süsteem lugeda töösessiooni aegunuks ning 
salvestamata andmed võivad minna kaduma.  

Sakk: Üldandmed 
Projekti nimetus eesti 
keeles 

* 

Projekti nimetus inglise 
keeles 

* 

Projektijuht (taotleja) * 

Asutus * 

Projekti algus (kuu, aasta) * 

Projekti lõpp (kuu, aasta)  * 
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Teadusvaldkond, eriala (%) *  

Taotletav grandimaht 
eeltaotluses 

(Taotletava grandimahu summa kandub automaatselt 
eeltaotlusvormilt üle täistaotlusvormile) 

Kaasfinantseerimine (kui 
olemas) 

 

Projekti lühitutvustus eesti 
keeles 

* Palun kirjutage eesti keeles eksperimentaalarendusprojekti 
lühitutvustus, milles vastate järgmistele küsimustele: a) Millist 
probleemi Te projektis lahendada püüate ning miks see on 
vajalik ja oluline? b) Mida Te probleemi lahendamiseks 
projektis teha plaanite? c) Millised on oodatud tulemused ja 
nende rakendamise võimalused? 

Lühitutvustus peab olema arusaadav ka erialavälisele lugejale. 
Juhul, kui projekt rahastatakse, tehakse see lühikirjeldus 
avalikuks. (Maksimaalseks pikkuseks on 1000 tähemärki koos 
tühikutega.) 

Projekti lühitutvustus 
inglise keeles 

* Palun kirjutage inglise keeles eksperimentaalarendusprojekti 
lühitutvustus, milles vastate järgmistele küsimustele: a) Millist 
probleemi Te projektis lahendada püüate ning miks see on 
vajalik ja oluline? b) Mida Te probleemi lahendamiseks 
projektis teha plaanite? c) Millised on oodatud tulemused ja 
nende rakendamise võimalused? 

Lühitutvustus peab olema arusaadav ka erialavälisele lugejale. 
Juhul, kui projekt rahastatakse, tehakse see lühikirjeldus 
avalikuks. (Maksimaalseks pikkuseks on 1000 tähemärki koos 
tühikutega.) 

Märksõnad * Palun lisage 3–6 märksõna, mis iseloomustavad projekti ning 
mis aitaks paremini leida sobivaimaid retsensente. 

Sakk: Eeltaotlus 
Taotletav grandimaht 
eeltaotluses 

* 

Projekti idee: 
põhieesmärgid ja 
väljundid, nende uudsus 
ning eeldatav 
tehnoloogilise valmiduse 
tase (TVT) projekti lõpus, 
eksperimentaalarenduse  
konkurentsipositsioon 
olemasolevate lahenduste, 
toodete ja/või teenuste 

* Palun kirjeldage eksperimentaalarendusprojekti 
põhieesmärgid ning oodatavad väljundid, sh nende eeldatav 
lõpp-TVT vastavalt teadusagentuuri juhendile. Tooge välja 
sektoris ja/või turul olemasolevad lahendused, tooted ja/või 
teenused, mil moel projekti tulemused aitavad nad parandada 
ning millised on projekti võimalikud jätkutegevused. 
(Maksimaalseks pikkuseks on 5000 tähemärki koos 
tühikutega.) 
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suhtes, sh lühike sektori 
turuanalüüs 
Eelneva uurimistöö 
tulemused, millele 
projektiidee tugineb, sh 
nende tehnoloogilise 
valmiduse tase (TVT) koos 
põhjendusega 

* Palun kirjeldage vaid neid eelneva uurimistöö tulemusi, mis 
on projektiga otseselt seotud, ning põhjendage nende TVT 
määratlust vastavalt teadusagentuuri juhendile. NB! 
Taotlused, milles see TVT on eksperdikomisjoni hinnangul 
madalam kui 4 või kõrgem kui 6, ei kvalifitseeru rahastamisele. 
(Maksimaalseks pikkuseks on 2000 tähemärki koos 
tühikutega.) 

Potentsiaalne mõju, sh 
projekti tulemuste 
eeldatav mõju Eesti 
majandusele, ühiskonnale, 
avalikele poliitikatele 
ja/või teenustele; mõju 
ulatus; mõju saavutamise 
ja mõjuulatuse 
suurendamise viisid; 
tulemuste 
kommertsialiseerimise või 
muul moel rakendamise 
võimalused 

* Palun kirjeldage projekti tulemuste eeldatavat mõju Eesti 
majandusele, ühiskonnale, avalikele poliitikatele ja/või 
teenustele. Hinnake mõju ulatust, mõju saavutamise ja 
suurendamise viise, tulemuste kommertsialiseerimise või muul 
moel rakendamise võimalusi. (Maksimaalseks pikkuseks on 
2000 tähemärki koos tühikutega.) 

Kas mõni ettevõte on 
projektist huvitatud ja/või 
avaldanud koostöösoovi? 

Palun selgitage, milles seisneb ettevõtte (ettevõtete)  
koostöösoov ja/või huvi projekti tulemuste vastu või milliseid 
eelkokkuleppeid on sõlmitud ettevõtetega projekti tulemuste 
kasutamise osas (kui asjakohane). Kui koostöö ettevõtetega on 
kavandatud, tuleb eeltaotluse kvalifitseerumise korral lisada 
täistaotlusele ettevõttepoolne kinnituskiri koos selgitusega.   

 

Pärast sakkide „Üldandmed“ ja „Eeltaotlus“ täitmist saate eeltaotluse esitada. 


