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KINNITATUD 
SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 06. detsembril 2021 
käskkirjaga nr 1.1-4/21/106 

 

 
Mobilitas Pluss ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlemise ja menetlemise juhend 

 
1. Eesmärk 

Käesoleva juhendi eesmärk on kehtestada Mobilitas Pluss ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise 
toetuse taotluse esitamise ja menetlemise ning toetuse aruandluse kord.  
ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluse esitamine toimub jooksvalt ning elluviija 
annab sellest teada oma kodulehel ja ETIS-e vahendusel. 

 
2. Mõisted 

Elluviija - Mobilitas Pluss programmi toetatavate tegevuste elluviija on Sihtasutus Eesti 
Teadusagentuur. 

ERC ehk Euroopa Teadusnõukogu - on teaduse rahastamisasutus Euroopa Liidus, kes toetab 
eesliiniteadust ning uudse ja innovaatilise lähenemisega värskeid teaduslikke mõtteid uutes 
teadusvaldkondades. Euroopa Teadusnõukogu missiooniks on toetada tipptasemel teadust 
Euroopas. Selle eesmärgi täitmiseks annab Teadusnõukogu välja viit tüüpi grante, mis on avatud 
kõigi teadusvaldkondade teadlastele ning mille ainukeseks hindamiskriteeriumiks on teaduslik 
tipptase.  

ERC mentorlusinitsiatiiv – ERC algatus, mille eesmärgiks on toetada olemasolevaid ERC grandi 
taotlejate toetusprogramme, aidates identifitseerida rahvusvahelisi mentoreid.  

ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja – partnerasutuse töötaja, kellele partnerasutus taotleb 
mentorlusinitsiatiivis osalemise toetust.  

Mentor – ERC ekspert, kes on nimekirjas, mille ERC on elluviijale mentorlusskeemi kaudu 
kättesaadavaks teinud. 

Partnerasutus – Mobilitas Pluss programmi kaasatud partner, kus ERC mentorlusinitsiatiivis 
osaleja töötab. 

Toetuse andmise tingimused - haridus- ja teadusministri 30. detsembri 2015. a käskkirjaga nr 
481 kinnitatud „„Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas 
Pluss“ toetuse andmise tingimused“. 

 
3. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse abikõlblikkuse periood ja kestus 
3.1. Toetust saab taotleda partnerasutus ning toetust saab kasutada käesoleva juhendi kinnitamise 

hetkest kuni 30. juunini 2023. a. toimuvate ERC mentorlusinitsiatiivis osalemiste toetamiseks.  
3.2. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemine peab toimuma kahe kuu jooksul pärast taotluse 

rahuldamist.  
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4. Nõuded ERC mentorlusinitsiatiivis osalejale  
4.1. Partnerasutus võib toetust taotleda teadlasele, kellele on ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise 

toetuse taotlemise kuupäevaks omistatud doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning 
kes: 

4.1.1. on esitanud ERC grandi taotluse ja pääsenud teise vooru või 
4.1.2. on koostanud ERC grandi taotluse ja plaanib selle esitada ERC mentorlusinitsiatiivis 

osalemise toetuse taotlemise ajal avatud taotlusvoorus. 
4.2. Kvalifikatsiooni omistamise kuupäevaks loetakse selle omistanud asutuse poolt välja antud 

dokumendis nimetatud kuupäeva. 
4.3. ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaks ei saa olla toetuse andmise tingimuste tegevustes 5.2. ja 5.3. 

toetust saanud teadustöötaja või õppejõud.  
4.4. ERC mentorlusinitsiatiivis osalejat pärast ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluse 

esitamist muuta ei saa. 
 
5. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlemine 
5.1. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlemiseks esitab partnerasutus hiljemalt kaks 

kuud enne ERC grandi taotluse esitamise või intervjuu toimumise tähtaega elluviijale e-kirja teel 
nimekirja partnerasutusega töösuhet omavatest ERC mentorlusinitsiatiivis osalejatest, kellele 
toetust taotleda soovitakse. 

5.2. Hiljemalt viis tööpäeva pärast punktis 5.1 nimetatud nimekirja kättesaamist esitab elluviija 
partnerasutusele e-kirja teel mentorite nimekirja. 

5.3. Partnerasutus valib koostöös ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaga välja mentori ja võtab temaga 
esimesel võimalusel e-kirja teel ühendust. E-kirjas palub partnerasutus mentorilt eelnevat 
nõusolekut osalemiseks, andes ühtlasi mentorile teada, 
5.3.1. et mentorlus toimub ERC mentorlusinitsiatiivi raames; 
5.3.2. et taotluse rahuldamise korral sõlmib elluviija mentoriga käsunduslepingu; 
5.3.3. millised on ülesande täitmise tähtajad.  

5.4. Kui mentor on nõus ERC mentorlusinitsiatiivis osalema, edastab ta partnerlusasutusele esimesel 
võimalusel e-kirja teel oma sünnikuupäeva või isikukoodi ja pangarekvisiidid. 

5.5. Punktides 5.3. ja 5.4. nimetatud e-kirjade koopiad edastatakse elluviijale. 
5.6. Elluviija avab hiljemalt viis tööpäeva pärast punktis 5.4. nimetatud e-kirja kättesaamist Eesti 

Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) kaudu ERC mentorlusinitsiatiivi toetuse taotlusvormi. 
5.7. Partnerasutus koostab koostöös ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaga ERC mentorlusinitsiatiivis 

osalemise toetuse taotluse, mille esitab esimesel võimalusel elluviijale ETIS-e taotlusvormi 
kaudu.  

5.8. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlus esitatakse eesti keeles. 
5.9. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluses märgitakse: 

5.9.1. partnerasutus; 
5.9.2. ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja nimi; 
5.9.3. mentori nimi;  
5.9.4. mentori kinnituskiri ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise nõusoleku kohta; 
5.9.5. millist tüüpi mentorlust ERC mentorlusinitsiatiivis osalejale soovitakse, kas: 

5.9.5.1. retsensiooni koos kommentaaridega ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja ERC grandi 
täistaotlusele ning võimalusel kuni tund kestva mentori ja ERC mentorlusinitsiatiivis 
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osaleja täiendava konsultatsiooni või  
5.9.5.2. ERC grandi intervjuuvooru harjutusintervjuud ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaga;  

5.9.6. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise eeldatav aeg;  
5.9.7. ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja ERC täistaotluse idee lühikirjeldus eesti ja inglise keeles; 
5.9.8. ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja poolt kavandatava ERC taotluse tüüp. 

5.10. Taotlusele lisatakse hiljemalt kuu aega enne ERC grandi taotluse esitamise või intervjuu 
toimumise tähtaega ka ERC grandi täistaotlus. 

5.11. Elluviijal on õigus kehtestada ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuste andmisel teadus- ja 
arendustegevuse valdkondlikud prioriteedid. 

 

6. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluste menetlemine 
6.1. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlusi menetleb elluviija. 
6.2. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluse menetlemine koosneb järgmistest 

etappidest:  
6.2.1. taotluse registreerimine; 
6.2.2. taotluse nõuetelevastavuse kontroll, mille käigus kontrollitakse ERC mentorlusinitsiatiivis 

osalemise toetuse taotluse, partnerasutuse, osaleja ja mentori vastavust käesolevas 
juhendis kehtestatud nõuetele; 

6.2.3. taotluse rahuldamise otsustamine.  
6.3. Kui ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluses esineb puudusi, nõuab elluviija 

puuduste kõrvaldamist. Kui puudus kõrvaldatakse tähtaegselt, siis loetakse taotlus tähtaegselt 
esitatuks. Elluviija võib ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluse menetlemise käigus 
nõuda partnerasutuselt ja ERC mentorlusinitsiatiivis osalejalt selgitusi, täiendavaid andmeid ja 
dokumente taotluses esitatud andmete kohta.  

6.4. Lisateabe küsimisel või ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluses esinevate 
puuduste kõrvaldamiseks määrab elluviija kuni 10-tööpäevase tähtaja.  

 
7. Taotluse rahuldamise otsustamine ja sellega seotud mentori tasude kinnitamise otsuse tegemine 
7.1. Elluviija teeb otsuse: 

7.1.1. rahuldada taotlus ja kinnitada ERC mentorlusinitsiatiivis osalemisega seotud mentorite 
tasud, kui partnerasutus, ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotlus, ERC 
mentorlusinitsiatiivis osaleja ja mentor vastavad nõutele; 

7.1.2. mitte rahuldada taotlust, kui vähemalt üks punktis 7.1.1. loetletutest ei vasta nõuetele.  
7.2. Punktis 7.1 nimetatud otsused teeb elluviija käskkirjaga, määrates taotluse rahuldamise korral 

otsuses ära mentoritasude tasumise perioodi ja eelarve.  
7.3. Partnerasutusele ja ERC mentorlusinitsiatiivis osalejale edastatakse tema ERC 

mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse taotluse kohta tehtud otsus ETIS-e vahendusel viie 
tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

 

8. ERC mentorlusinitsiatiivis osaleva mentori ülesanded 
8.1. Vastavalt partnerasutuse poolt taotluses valitud mentorluse tüübile ERC mentorlusinitsiatiivis 

osalev mentor kas  
8.1.1. koostab ja sisestab ETIS-es ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja ERC grandi täistaotlusele 

retsensiooni koos kommentaaridega ning viib ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaga 
kokkuleppel temaga võimalusel läbi kuni tund kestva täiendava konsultatsiooni tema ja 
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partnerasutuse ning ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja poolt ühiselt valitud 
internetiplatvormi kaudu või  

8.1.2. viib ERC mentorlusinitsiatiivis osalejaga läbi ERC grandi intervjuuvooru harjutusintervjuu 
tema ja partnerasutuse ning ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja poolt ühiselt valitud 
internetiplatvormi kaudu. 

8.2. Mentor peab oma ülesanded täitma hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast ERC 
mentorlusinitsiatiivis osalemise juhtumi temale ETIS identifitseeritud kasutajakonto alt 
kättesaadavaks tegemist.  

 

9. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetusega seotud mentorite tasude tasumine 
9.1. Partnerasutus saab taotleda ühe ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise juhtumi kontekstis ühe 

mentori tasustamist. 
9.2. Elluviija sõlmib ETIS vahendusel mentoriga käsunduslepingu, milles lepitakse kokku konkreetse 

ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise tööülesanne, töö üleandmise tingimused ja tähtaeg ning 
mentorlustasu, 500 (viissada) eurot (bruto) ühe ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise juhtumi 
(kas retsensioon või harjutusintervjuu paneelis osalemine) kohta. 

 
10. ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise toetuse aruandlus 
10.1. ERC mentorlusinitsiatiivis osaleja koostab hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul pärast ERC 

mentorlusinitsiatiivis osalemise juhtumi lõppu aruande ja partnerasutus esitab selle ETIS kaudu 
elluviijale. 

10.2. Elluviija võib nõuda partnerasutuselt ja ERC mentorlusinitsiatiivis osalejalt selgitusi ja 
lisadokumente esitatud andmete kohta, kui ta leiab, et ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise 
aruanne ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused, näidates ühtlasi, millised asjaolud 
vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Kui puudus kõrvaldatakse, 
loetakse ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise aruanne tähtaegselt esitatuks.  

10.3. Lisateabe küsimisel või ERC mentorlusinitsiatiivis osalemise aruandes esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks määrab elluviija kuni 10-tööpäevase tähtaja.  


