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Arendusgrandi taotluse kontroll-leht 
 

Juhul kui tehnilise kontrolli käigus avastatakse  mõni vormistuslik viga, siis saadetakse taotlus 
selle vea (nende vigade) parandamiseks taotlejale tagasi ning see pikendab menetlust. 
Tehnilise kontrolli käigus ei hinnata taotluse teaduslikku sisu. 

Kui taotleja ei tee nõutud parandusi, siis taotlust menetlusse ei võeta.  

Vigade parandamisel teisi muudatusi teha ei tohi.  Parandustega taotlust kõrvutatakse esialgse 
taotlusega ning see võib erineda ainult nendes aspektides, mida paluti taotlejal muuta. Kui 
selgub, et taotlust on muudetud rohkem kui lubatud, siis on ETAg-il õigus taotlust mitte 
menetlusse võtta. 

Täistaotlus 

Sakk: Üldandmed 
Projekti nimetus eesti 
keeles 

Kas on eesti keeles? Kas on suure algustähega? Kas on 
kirjavigadeta? 

Projekti nimetus inglise 
keeles 

Kas on inglise keeles? Kas on suurte algustähtedega? Kas on 
kirjavigadeta? 

Projektijuht (taotleja) Kas projektijuhil on doktorikraad? 

Asutus Kas on evalveeritud teadusasutus? 

Projekti algus (kuu, aasta) Kas projektipikkus vastab granditingimustele ning aastaarv on 
õigesti märgitud? 

Projekti lõpp (kuu, aasta) Kas projektipikkus vastab granditingimustele ning aastaarv on 
õigesti märgitud? 

Teadusvaldkond, eriala (%) Lisada saab kuni 3 alamvaldkonda. Kas on kokku 100%? 

Taotletav grandimaht 
eeltaotluses 

Eeltaotluses märgitud taotletava grandimahu summa 
kuvatakse siin automaatselt 

Taotletav grandimaht 
taotluses 

Kas on kuni 100 000 EUR? Ega ei ole komakohaga summa? 

Kaasfinantseerimine (kui 
olemas) 

Ega ei ole komakohaga summa? 

Projekti lühitutvustus eesti 
keeles 

Kas on eesti keeles ja kirjavigadeta? Kas tekst on 
populaarteaduslikus vormis? 

Projekti lühitutvustus 
inglise keeles 

Kas on inglise keeles ja kirjavigadeta? Kas tekst on 
populaarteaduslikus vormis? 
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Märksõnad Kas on sisestatud ainult märksõnad? Kas neid on mitte rohkem 
kui 6? 

Sakk: Põhjendus 
Probleemipüstitus, 
olemasolevad lahendused, 
tooted ja/või teenused, sh. 
nende konkurentsi- ja 
turuanalüüs; 
projekti põhieesmärgid, 
nende saavutamise 
meetodid, võimalikud 
riskid ja riskide 
maandamise meetmed 
ning projekti edukuse 
hindamise meetodid ja 
kriteeriumid 

Kas projekti põhieesmärgid on märgitud? 
 
Kas turu- ja konkurentsianalüüs on olemas? 
 
Kas potentsiaalsed riskid ja nende maandamise meetmed on 
kirjeldatud? 
 
Kas projekti edukuse hindamise viisid ja kriteeriumid on 
kirjeldatud? 
 
Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Projekti teaduslik taust, sh 
uurimistöö tulemused, 
millele projektiidee 
tugineb, ja nende 
tehnoloogilise valmiduse 
tase (TVT) koos 
põhjendusega 

Kas TVT määratlus vastab teadusagentuuri juhendile? 

NB! Taotlused, milles see TVT on eksperdikomisjoni hinnangul 
madalam kui 4 või kõrgem kui 6, ei kvalifitseeru 
rahastamisele. 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Projekti eeldatavad 
tulemused, nende 
eeldatav lõpp-TVT ja 
innovatsioonipotentsiaal 

Kas eeldatav TVT projekti lõpus on märgitud? 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Potentsiaalne mõju, sh 
projekti tulemuste 
eeldatav kasu, selle mõju 
või kasu saavutamise 
võimalikud viisid ja 
väljundite rakendatavus 

 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Tulemuste tutvustamine Kas on kirjeldatud nii erialastele sihtrühmadele kui ka 
erialavälisele avalikkusele suunatud tegevusi? Ega tekstis ei 
leidu mõnda linki, mis suunab lugema vormivälist detailsemat 
põhjendust?   

Projekti elluviimine, sh 
mõistlik ja realistlik 
tööplaan 

Kas tööplaan on kirjeldatud? 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 
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Projekti tähtsus Eesti 
teadusele, kultuurile ja 
ühiskonnale 

Kas on selgitatud projekti olulisust Eestile? 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Põhjenduses viidatud 
allikate loend 

Ega tekstis ei leidu mõnda linki, mis suunab lugema 
vormivälist detailsemat põhjendust? 

Ajakava (nt Gantti 
graafikuna) 

Kas on lisatud ajakava koos teemakohase pealkirjaga? Kas on 
pdf-vormis? Ega fail(id) ei sisalda kirjeldavat teksti, mis peaks 
olema põhjenduse osa? 

Tabelid, joonised ja/või 
pildid, mis on olulised 
põhjenduse osana 

Kas on lisatud põhjendust illustreeriv(ad) joonis(ed) koos 
teemakohas(t)e pealkirja(de)ga? Kas on pdf-vormis? Ega 
fail(id) ei sisalda kirjeldavat teksti, mis peaks olema 
põhjenduse osa? 

Sakk: Eetika ja andmed 
Sektsioon: Eetikanõuetele vastavus 

Teaduseetika, sh projekti 
elluviimisega kaasnevad 
võimalikud eetilised riskid; 
asjaomase eetikakomitee 
läbivaatust või 
kooskõlastust vajavate 
uurimismeetodite 
kasutamine 

Kas eetikanõuete järgimist on kirjeldatud vastavalt 
eetikajuhisele? 

Kas eetikakomitee luba on 
nõutav/kohustuslik? 

 

Eetikakomitee luba Kas lisatud fail  vastab kõigile neile tingimustele: 1. 
eetikakomitee luba on väljastatud sellele projektile, 2. 
eetikakomitee luba on väljastatud taotlejale või põhitäitjale, 3. 
eetikakomitee luba kehtib projekti ajal. Kas luba on õiges 
vormingus (.bdoc)? 

Kas projektil on puutumus 
Nagoya protokolliga1? 

 

Selgitus Nagoya 
protokolliga puutumusele 
antud vastuse juurde 

Kas puutumust Nagoya protokolliga on kirjeldatud? 

Hoolsuskohustuse 
deklaratsioon 

Hoolsuskohustuse deklaratsioon peab olema deklareeritud 
andmebaasis DECLARE. Kas on lisatud mittesobivaid faile? 

 

Sektsioon: Andmehaldus 
Andmehaldus Kas andmehaldust on kirjeldatud? 

                                                           
1 Nagoya-protokolli-selgitus_2021.pdf (etag.ee) 
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Selgitus seoses 
intellektuaalomandi 
õigustega 

 
Kas intellektuaalomandi õigused on selgitatud? 

 

Sakk: TA tegevus 
Sektsioon: Seotud projektid (saab sirvida ETISe andmebaasist) 

Valitud projektide ja 
eksperimentaalarendus- 
projekti vaheline seos 

Kas on lisatud kuni 5 projekti? Kas taotleja on projekti(de) 
juht/(põhi)täitja? Kas taotleja rolli projekti(de)s on kirjeldatud? 
Kas projekti(de) seost antud taotlusega on kirjeldatud? 

 

Sektsioon: Seotud publikatsioonid (saab sirvida ETISe andmebaasist) 
Valitud publikatsioonide ja 
eksperimentaalarendus- 
projekti vaheline seos 

Kas on lisatud kuni 5 publikatsiooni? Kas kõigi publikatsioonide 
üheks autoriks on taotleja? Kas publikatsioonile on lisatud 
terviktekst pdf-vormis? Kas taotleja on kirjeldanud oma rolli 
publikatsioonides ja publikatsioonide seost antud taotlusega? 

 

Sektsioon: Seotud tööstusomandid (saab sirvida ETISe andmebaasist) 
Valitud tööstusomandite ja 
eksperimentaalarendus- 
projekti vaheline seos 

Kas on lisatud kuni 5 tööstusomandit? Kas tööstusomandi(te) 
üheks autoriks on taotleja? Kas tööstusomandi(te) seost antud 
taotlusega  on kirjeldatud? 

 

Sektsioon: Plaanitud koostöö (koostööpartnereid saab sirvida ETISe andmebaasist või lisada 
uus koostööpartner) 

Kommentaarid koostöö 
kohta 

Kas on lisatud ainult need eksperdid ja koostööpartnerid, kes 
on vajalikud antud projekti elluviimiseks? Kas on selgitatud 
nende rolli? 

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

Kas ettevõtte (ettevõtete)  koostöösoov ja/või huvi projekti 
tulemuste vastu on selgitatud? Kas koostöö partnerite 
kinnituskirjad on lisatud? (antud sektsiooni või Lisainfo sakil) 

 

Sakk: Isikud 
Sektsioon: Vastutav täitja ja põhitäitjad 

Uurimisrühma kaasatud 
põhitäitjad, nende roll ja 
ülesannete jaotus 

Kas põhitäitja(te)l on lisatud ajakohane CV (milles on kirjas 
töökoht taotlemise hetkel ja teaduskraadi info)? Kas on 
märgitud juhi ja põhitäitja(te) ametikoht ja koormus taotlemise 
hetkel ja alates projekti algusest? NB! Kui taotleja ja/või 
uurimisrühma liige või liikmed (välja arvatud üliõpilased) ei 
tööta asutuses või mõnes muus Eesti TA asutuses taotluse 
esitamise hetkel vt ka asutuste kinnituskirju sakil Lisainfo. Kas 
on märgitud juhi ja põhitäitja(te) osalemisperiood? Kas on 
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kirjeldatud juhi ja põhitäitja(te) kompetentsi ja 
rolli/töökohustusi projektis? 

 

Sektsioon: Üliõpilased  
Uurimisrühma kaasatud 
üliõpilased, nende roll ja 
ülesannete jaotus 

Kas on kirjeldatud üliõpilaste rolli projektis? Kas on märgitud 
nende ülesannete jaotus? Kas on märgitud üliõpilaste 
osalemisperiood?  

 

Sakk: CV 
Kas PI ja põhitäitjate CV-d sisaldavad kõiki asjakohaseid andmeid: doktorikraadi info, kehtiv 
ametikoht jne? 

Sakk: Eelarve 
Sektsioon: Eelarve 

Otsesed  kulud Kas otseste kulude vajalikkust projekti eesmärkide 
saavutamiseks on kirjeldatud? Kas nende jaotust on 
kirjeldatud? 

Üldkulu (25% otsestest 
kuludest) 

Arvutatakse automaatselt. 

Taotletav kogumaht (Taotletava grandimahu summa kandub automaatselt 
eeltaotlusvormilt üle siia ning sakile Üldandmed.) 
 

Kaasrahastus (kui olemas)  
 

Sakk: Lisainfo 
Palun valige selle taotluse 
menetlemisega seonduva 
infovahetuse keel (eesti 
või inglise) 

Kas valitud keel on õige? 

Muu taotlusega seotud 
oluline informatsioon 

Kas siia on lisatud vaid administratiivset infot (kinnituskirjad, 
eranditaotlused, eelarve jms)? 

Sobivad ja/või ebasobivad 
retsensendid 

Ega pole lisatud rohkem kui kolme retsensendi nimed koos 
põhjendusega, keda taotleja peab ebasobivaks  ja mitte 
rohkem kui kolm  taotleja hinnangul sobivat retsensenti? 

 


