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Toetusmeede Ukraina sõjapõgenike stardi- ja rühma- ning arendusprojektidesse kaasamiseks 

1.  Toetuse eesmärk 

Toetada Ukraina sõjapõgenikest teadlaste (edaspidi toetatav teadlane) kaasamist 

teadusja arendustegevuse läbiviimisse käimasoleva stardi-, rühma- või arendusprojekti 

uurimisrühma liikmena.  

 

2. Tingimused 

2.1. Toetust saab taotleda toetatava teadlase kaasamiseks stardi-, rühma või 

arendusprojekti täitja või põhitäitjana, kui ta: 

2.1.1. on Ukraina kodanikust ajutise või rahvusvahelise kaitse saaja; 

2.1.2. vastab vastavalt stardi-, rühma- või arendusprojekti täitjale või põhitäitjale 

esitatud nõuetele. 

2.2. Asutus sõlmib toetatava teadlasega toetuse perioodiks töölepingu vähemalt 0,5 

koormusega. 

2.3. Ühe ja sama toetatava teadlase kaasamiseks ei saa taotleda ega eraldada rohkem 

kui üht toetust samaaegselt. 

2.4. Ühte projekti võib kaasata mitu toetatavat teadlast. 

2.5. Toetuse maht ühe täitja kohta on 2000 eurot ja ühe põhitäitja kohta 3000 eurot 

kuus. Tasu sisaldab personalikulusid ja teadustöö kulusid. Toetusele ei lisandu 

üldkulu. 

 

3. Toetuse periood 

3.1. Toetuse periood on kuni kuus kuud, aga mitte kauem kui projekti lõpptähtaeg. 

3.2. Toetuse periood peab algama hiljemalt 2023. aastal. 

 

4. Taotlemine 

4.1. Toetuse taotlemiseks esitab asjaomase projekti juht koos asutusega Eesti 

Teadusagentuurile järgmised andmed: 

4.1.1. projekti kaasatava toetatava teadlase nimi, andmed kaitse saamise kohta ja 

kvalifikatsioon (CV); 

4.1.2. tema roll projektis ja täidetavad ülesanded ning seos projekti 

eesmärkidega; 

4.1.3. planeeritud toetuse periood; 

4.1.4. vajadusel lisadokumendid, sh toetatava teadlase kinnitus tingimustega 

nõustumise kohta. 



4.2. Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni 31. oktoobrini 2023 või kuni toetusmeetme 

eelarve ammendumiseni. 

 

5. Taotluse menetlemine 

5.1. Taotlusi menetleb Eesti Teadusagentuur. 

5.2. Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras. 

5.3. Taotluse rahuldamise otsustab Eesti Teadusagentuuri juhatus. Taotlus jäetakse 

rahuldamata, kui: 

5.3.1. taotlus või toetatav teadlane ei vasta nõuetele ning puudust ei ole võimalik 

kõrvaldada; 

5.3.2. toetatavale teadlasele planeeritud ülesanded ei vasta projekti 

eesmärkidele; 

5.3.3. toetusmeetmeks eraldatud eelarvelised vahendid on ammendunud. 

6. Toetuse eraldamine 

Toetus eraldatakse asutusele Eesti Teadusagentuuri, asutuse ja grandiprojekti juhi 

vahelise kolmepoolse lepinguga. 

 

7. Aruandlus 

Sisuline aruanne toetuse tegevuste kohta esitatakse koos asjaomase stardi-, rühma- 

või arendusprojekti lõpparuandega. 

 

8. Ennetähtaegne lõpetamine 

8.1. Eesti Teadusagentuur lõpetab toetuse eraldamise ennetähtaegselt, kui: 

8.1.1. projekti juht või asutus on esitanud vastava taotluse; 

8.1.2. toetatava teadlase tööleping asutusega lõpeb; 

8.1.3. projekt lõpetatakse ennetähtaegselt; 

8.1.4. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 

8.2. Asutus on kohustatud kasutamata toetuse Eesti Teadusagentuurile seitsme 

kalendripäeva jooksul alates vastavast nõudest tagasi maksma. 

 

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. 


