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KINNITATUD 
SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 11.05.2022 
käskkirjaga nr 1.1-4/22/59 
 

Ukraina teadlaste Eesti ülikoolides lühiajalise stažeerimise toetamise tingimused 

1. Toetuse eesmärk:  

1.1. tutvustada Eestisse saabunud Ukraina teadlastest sõjapõgenikele Eesti ülikoolides 

toimuvat teadus- ja arendustegevuse korraldust ning kaasata stažöör teadus- ja 

arendustegevuse elluviimisse.  

 

2. Tingimused 

2.1. Toetuse andja on Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAG).  

2.2. Toetuse saajad on Eesti ülikoolid.  

2.3. Stažööriks saab võtta Ukraina teadlase: 

2.3.1. kellel on kogemus alus- või rakendusuuringute või eksperimentaalarenduse 

läbiviimisel; 

2.3.2.  kes on ajutise või rahvusvahelise kaitse saaja või kes viibib Eestis muul 

seaduslikul alusel võimaluseta Ukrainasse naasta; 

2.3.3.  kellel ei olnud töösuhet Eesti ülikooli või muu teadus- ja arendusasutusega 

kolme kuu jooksul enne 24.02.2022. 

2.4. Stažööriks ei saa võtta Eesti ülikooli doktoranti.  

 

3. Toetuse suurus 

3.1. Toetus jaotatakse ülikoolidele ühikuhinna põhiselt 3000 € kuus. Ühikuhind sisaldab 

stažööri palgafondi arvestusega, et stažöör osaleb tegevustes 40 tundi nädalas 

(täistööaja ekvivalent), ja toetuse saaja üldkulu.  

3.2. Toetuse saajal on õigus kasutada üldkuluks kuni 5% ühikuhinnast.  

 

4. Toetuse periood    

4.1. Toetuse periood ühe stažööri kohta on kuni kolm kuud. 

4.2.  Stažeerimine peab algama 2022. aasta jooksul. 

 

5. Toetuse jagunemine 

5.1. ETAG toetab kokku kuni 50 stažööri kohta (täiskoormuse ekvivalent), mis jaotatakse 

kõikide Eesti ülikoolide vahel proportsionaalselt (Tabel 1). Kvoodi arvestamisel on 

lähtutud kahest põhimõttest: 

5.1.1. minimaalne kohtade arv, mis jaotatakse kõikide ülikoolide vahel võrdselt  on 3 

kohta, kokku 21 kohta. 

5.1.2. ülejäänud kohad (kokku 29 kohta) jaotatakse proportsionaalselt vastavalt 2022. 

aasta ülikoolide teadus- ja arendustegevuse baasfinantseerimise jaotusele.  
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Tabel 1. Kvoodi jagunemine ülikoolide vahel.  

Asutus 
Min. 

stažöörid
e arv 

Baasfin 
2022 

Baasfin 
osakaal 

29 koha 
jagunemine 

Kokku 
kohti 

Estonian Business School 3 155 049 0,4% 0 3 

Eesti Kunstiakadeemia 3 462 746 1% 0 3 

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia 

3 134 646 0,3% 0 3 

Eesti Maaülikool 3 3 935 227 9% 3 6 

Tallinna Ülikool 3 3 583 419 8% 2 5 

Tallinna Tehnikaülikool 3 11 463 178 27% 8 11 

Tartu Ülikool 3 22 741 014 54% 16 19 

Kokku 21 42 475 279 100% 29 50 

 

6. Toetuse eraldamine ja kasutamine 

6.1. ETAG eraldab toetuse ülikoolidele lepingu alusel vastavalt lepingus kokku lepitud 

maksegraafikule. 

6.2. Kui stažöör peaks loobuma oma kohast enne kolme kuu täitumist, on toetuse saajal 

õigus alles jäänud vahendeid kasutada järgmise stažööri kulude katmiseks. 

6.3. Juhul kui on ette näha, et ülikooli kvoot jääb kasutamata, teavitab ülikool sellest 

ETAGit esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. oktoobriks 2022. 

 

7. Aruandlus 

7.1. Toetuse saajad esitavad ETAGi nõudel jooksvalt informatsiooni kaasatud stažööride 

kohta.    

7.2. toetuse saaja esitab ETAGile hiljemalt 30. aprillil 2023 lõpparuande, mis sisaldab 

järgmist infot: 

7.2.1. stažööride arv, stažeerimise periood ja koormus; 

7.2.2. kasutatud eelarve; 

7.2.3. stažööride sooline jaotus; 

7.2.4. stažööride erialane jaotus.  

 

8. Ennetähtaegne lõpetamine ja toetuse tagasimaksmine 

8.1. Eesti Teadusagentuur lõpetab toetuse eraldamise ennetähtaegselt, kui: 

8.1.1. toetuse saaja on esitanud vastava taotluse; 

8.1.2. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 

8.2. Toetuse saaja on kohustatud ETAGile tagasi maksma kasutamata toetuse seitsme 

kalendripäeva jooksul alates vastavast nõudest. 

 

9. Kontroll  

9.1. Asutus on kohustatud võimaldama Eesti Teadusagentuuril või tema volitatud isikul 

viia läbi toetuse kasutamise kontrolli. 

9.2. Mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse võib Eesti Teadusagentuur asutuselt tagasi 

nõuda. 


