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PARROT

• Eesmärk on arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe riigi 
vahel ja see hõlmab kõiki alus- ja rakendusteaduste valdkondi, sealhulgas humanitaar-
ja sotsiaalteadusi;

• Esimene PARROT programmi reisigrantide konkurss toimus 2002. aastal ning selle aja 
jooksul on grandi saanud kokku 76 teadlast ja esitatud 140 taotlust;

• Projektide konkurss kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant.
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Olulised kuupäevad

• Taotlusvooru avanemine: 30. märts 2022

• Taotluste esitamise tähtaeg: 31. mai 2022

• Projektide algus: jaanuar 2023

• Rahastusotsus: detsember 2022
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Kes saavad taotleda?

• Projektitaotlusi saavad esitada kõik uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, 
teadusasutuste või ettevõtete koosseisu;

• Eelmise konkursi raames rahalist toetust saanud uurimisgrupid taotlust esitada ei saa;

• Pingereas võrdsel positsioonil olevate taotluste korral eelistatakse esmataotlejaid;

• Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi 
vastutavale ametkonnale.
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Rahastamine

Eestipoolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:

sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi tegelike kulutuste alusel ning tervisekindlustus Prantsusmaal 
viibimise ajaks 500 EUR ulatuses;

päevaraha: 110 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks);

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja päevarahad Eestis viibimise 
ajal:

sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi tegelike kulutuste alusel ja tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks 450 
EUR ulatuses;

päevaraha: 100 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).
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Rahastamine

• Rahastamine hõlmab ainult ühisprojektide raames uurimistööga tegelevate inimeste reisikulude 
hüvitamist. Igasugune muu rahastus, mis on vajalik uurimistöö läbiviimiseks, peab olema kaetud 
partnerasutuste omavahenditest või tulema teistest rahastamisallikatest;

• Eelarve mõlemal riigil umbes 50 000 eurot kahe aasta peale;

• Eelmises, 2020. a taotlusvoorus valiti rahastamiseks kümme projekti kahekümnest esitatud 
projektitaotlusest ning keskmiseks eraldatud summaks projektile oli 5000 eurot aastas.
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Taotluste hindamise kriteeriumid

• Projekti teaduslik kvaliteet;

• Prantsuse ja Eesti töörühmade kvaliteet ja kompetents;

• Noorteadlaste, eelkõige doktorantide või järeldoktorantide aktiivne osalemine;

• Huvi koostöö vastu ja mõlema riigi uurimisgruppide omavaheline täiendamine;

• Projekti struktureerimise või täiustamise väljavaated. Euroopa tasandil väljundiga 
koostööprojekte käsitletakse prioriteetsetena;

• Erilist tähelepanu pööratakse projektidele, mis sobivad uues raamprogrammis 
Euroopa horisont välja toodud Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetidega.
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Projektide valimine

• Abikõlblikke projekte hindavad mõlemad osapooled eraldi ja seejärel otsustavad 
ühiselt, milliseid projekte rahastada.

• Eesti poolel hindab projektitaotlusi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu 
ekspertkomisjoni liikmetest kokku pandud hindamiskomisjon.

• Prantsuse poolel hindab projektitaotlusi Haridus-, Kõrgharidus- ja 
Teadusministeeriumi hindamiskomisjon.
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Projektid

• Projektid kestavad kaks aastat;

• Rahastus määratakse aasta kaupa, kaheks järjestikuseks aastaks. See tuleks kasutada 
ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember ja seda pole võimalik järgmisesse 
aastasse kanda; 

• Rahastavad partnerid jätavad endale õiguse otsustada esimesel aastal käivitamata või 
osaliselt tööplaani täitnud ühisprojekti teise aasta rahastamise üle.
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Kuidas kandideerida?

• Eesti partner saadab taotluse programmi juhile (taotluse vorm leitav ETAgi 
veebilehel).

• Prantsuse partner esitab identse taotluse elektroonilise süsteemi kaudu.
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ETAgi tugi

• Info ETAgi veebilehel: 
https://www.etag.ee/v
aliskoostoo/bilateraaln
e-koostoo/eesti-
prantsuse-
uhisprogramm-parrot/

• ETAgi uudistelist: 
https://www.etag.ee/t
eadusagentuur/avalik-
teave/liitu-
uudistelistiga/

• Facebook’i grupp 
„Välisteaduskoostöö“
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