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Grandiperioodi pikendamise tingimused 

 

1. Reguleerimisala 

1.1. Käesolevates tingimustes kehtestatakse tingimused ja kord nelja-aastaste 

stardigrantide perioodi pikendamise taotlemiseks ühes lisarahastusega ning 

järeldoktori- (Eestis väljamineval suunal), stardi- ja rühmagrantide perioodi  

erakorralise pikendamise taotlemiseks ilma lisarahastuseta. 

 

2. Nelja-aastase stardigrandi perioodi pikendamise eesmärk 

Stardigrandi perioodi pikendamise eesmärk on anda projektidele, mis stardigrandi 

taotlemise hetkel said olla maksimaalse kestusega neli aastat, lisaaega ja vahendeid 

projektist tulenevateks ja sellega seotud täiendavateks teadus- ja arendustegevusteks – 

näiteks projekti raames kogutud andmetega olulise lisauuringu tegemiseks, uuringu käigus 

ilmnenud (ootamatute) tulemuste kasutamiseks või analüüsimiseks, uuringutulemuste 

rakendatavuse testimiseks või (eksperimentaalarenduse) jätkuprojektiks 

ettevalmistamiseks. 

 

3.  Pikendamise tingimused 

3.1. Stardigrandi perioodi pikendamist kuni ühe aasta võrra saab taotleda, kui täidetud on 

kõik järgmised tingimused: 

3.1.1. stardigrandi periood on neli aastat; 

3.1.2. stardiprojekt algas enne 2023. aastat; 

3.1.3. käimas on stardiprojekti kolmas aasta. 

3.2. Stardiprojekti pikendamist saab taotleda vahearuande esitamisega samal aastal.  

 

4. Taotlemine 

4.1. Stardigrandi perioodi pikendamiseks esitab stardiprojekti juht koos kolmandal aastal 

esitatava vahearuandega ja asutuse kooskõlastusel asjaomase taotluse ning esitab seal 

järgmised andmed: 

4.1.1. täiendatud tööplaan; 

4.1.2. taotletava eelarve selgitus (eelarve ei saa olla suurem kui asjaomase projekti 

grandimahule vastav fikseeritud grandimaht pikendamise taotlemise aasta 

eelarvejuhendi alusel); 

4.1.3. jätkavad uurimisrühma liikmed. 

4.2. Aastal 2022 saab pikendamise taotluse esitada pärast vahearuande esitamist 

teadusagentuuri määratud ajal ja viisil. 

 

 

 



5. Pikendamise otsustamine 

5.1. Stardigrandi perioodi pikendamise taotluse rahuldamise otsustab hindamisnõukogu 

ettepanekul Eesti Teadusagentuuri juhatus. 

5.1.1. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui: 

5.1.1.1. vahearuande põhjal otsustatakse granti mitte jätkata või seatakse grandi 

jätkamiseks tingimused või 

5.1.1.2. viienda aasta kohta esitatud tööplaan, eelarve või uurimisrühma koosseis 

ei ole pikendamise eesmärki arvestades piisavalt põhjendatud. 

 

6. Pikendatud perioodiga stardigrandi eraldamise jätkamine 

Pikendatud perioodiga stardigrandi eraldamise jätkamine toimub vastaval aastal 

kehtivatel stardigrandi jätkamise tingimustel ja korras.  

 

7. Grandiperioodi erakorraline pikendamine ilma lisarahastuseta 

7.1. Käimasoleva järeldoktori, stardigrandi ja rühmagrandi juhil on grandiperioodi viimasel 

aastal hiljemalt kaks kuud enne projekti lõppu õigus taotleda grandiperioodi 

pikendamist kuni kaheteistkümneks kuuks, kui ta pole saanud oma projektis 

planeeritud tegevusi ja uuringuid ellu viia temast või uurimisrühmast mittesõltuvatel 

põhjustel nagu näiteks tarneraskused, sõda või COVID-19 epideemia otsesed mõjud. 

7.2. Perioodi pikendamisel grandi mahtu ei suurendata. 

7.3. Taotleja esitab järgmised andmed: 

7.3.1. soovitav pikenduse periood (kuus või kaksteist kuud); 

7.3.2. kirjeldus projekti elluviimist takistanud asjaoludest koos tõenditega; 

7.3.3. tööplaan, kuidas pikenduse periood võimaldab tal planeeritud tegevused ellu 

viia. 

7.4. Grandiperioodi pikendamise otsustab Eesti Teadusagentuur. 

7.5. Pikendatud grandiperioodiga projekti lõpparuanne esitatakse kahe kuu jooksul pärast 

projekti lõppu. 

 


