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2021. aasta teaduse populariseerimise
riikliku projektikonkursi väljakuulutamine
Haridus- ja teadusministri 7. veebruari 2013. a määruse nr 3 „Teaduse populariseerimise riikliku
projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel:
1. Kuulutan välja 2021. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi (edaspidi
konkurss).
2. Kinnitan konkursi eelarveks 205 847 eurot (sh 12 847 eurot 2019. aasta projektikonkursil
rahastatud projektide elluviijate poolt tagasimakstud summa).
3. Konkursile saab esitada taotlusi järgnevates kategooriates:
1) õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
2) üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
3) audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väikesemahuliste eksponaatide
soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele- ja raadiosaated jne);
4) populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
5) laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.
4. Kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ toetatakse raamatu
kirjastamisega seotud kulusid (nt trükkimine, kujundus vms), aga ei toetata loometööd.
Nimetatud kategoorias peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja
teine raamatu sihtrühma esindajalt.
5. Kategoorias „Audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väikesemahuliste
eksponaatide soetamine“ tele- või raadiosaadete tootmisel tuleb lisada meediakanali
huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2021/2022 aastal.
6. Konkursile saab esitada taotlusi järgmistes valdkondades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

loodusteadused;
tehnika ja tehnoloogia;
arsti- ja terviseteadused;
põllumajandusteadused;
sotsiaalteadused;
humanitaarteadused ja kunstid;
interdistsiplinaarsed.
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7. Konkursil osalemiseks peab taotluses olema esitatud järgnev informatsioon:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
tegevuse ajakava kuu täpsusega (tegevuse kestus kuni 12 kuud);
tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis; trükiste puhul levitamise kava;
tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale;
taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
varem teaduse populariseerimise projektikonkursilt rahastatud tegevuse edasiarendusel
või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)est tegevus(t)est ning projekti
jätkutegevused peale toetuse lõppemist;
7) tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike
toetajate panustega.
8. Taotluse esitamiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm veebiaadressil
www.etag.ee/konkursid ja laadida üles taotluse fail, mis sisaldab punktis 7 loetletud
informatsiooni ja vajadusel lisadokumente.
9. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 2. märtsil 2021. a Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur
(veebiaadress www.etag.ee/konkursid).
10. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Kersna
minister

