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• Partnerluse projektid on vähemalt 3 partneri poolt ühiselt taotletud 
koostööprojektid

• Iga riigi partnerorganisatsiooni rahastab tema riigi rahastusasutus

• Kõik ühistaotluse esitanud partnerid peavad vastama oma siseriiklikele 
nõuetele

• Kui üks konsortsiumi partner ei vasta nõuetele, võib kogu taotlus 
osutuda abikõlbmatuks

Projekti partnerid



Vastavusnõuded Eesti taotlejatele partnerluste rahvusvahelistel 
ühiskonkurssidel osalemiseks:

https://etag.ee/wp-content/uploads/2022/07/Vastavusnouded-RV-uhiskonkurssidel_30.08.22.pdf

https://etag.ee/wp-content/uploads/2022/07/Vastavusnouded-RV-uhiskonkurssidel_30.08.22.pdf


• Kui projektile tehakse positiivne rahastamisotsus, sõlmivad Eesti 
poolne vastuvõttev asutus ja rahastusasutus kahepoolse lepingu.

• Vastuvõttev (rahastust saav) asutus võib olla iga Eestis registreeritud 
juriidiline isik

• Vastuvõttev asutus peab ETAG’ile kinnitama (kinnituskirjaga pärast
taotluse esitamise tähtaega), et projekti saab läbi viia selle ruumides
ning et positiivse rahastusotsuse korral palgatakse projektijuht 
(principal investigator) kogu projekti perioodiks



• Projektijuht (principal investigator) on Eesti meeskonda juhtiv 
teadlane, kes vastutab projekti tegevuste elluviimise ja 
eelarvevahendite kasutamise eest

Projektijuhil peab olema:

• hiljemalt taotluse esitamise tähtajaks uuendatud avalik profiil Eesti 
Teadusinfosüsteemis (ETIS);

• doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon hiljemalt taotluse 
esitamise tähtajaks;



• viimase viie kalendriaasta jooksul enne taotluse esitamise tähtaega ilmunud 
või saanud avaldamiskinnituse vähemalt kolm ETISe klassifikatsiooni punkti 
1.1 nõuetele vastavat artiklit või vähemalt viis 1.1, 1.2, 2.1 või 3.1 nõuetele 
vastavat artiklit. 

• Rahvusvahelised patendid on võrdsustatud punktis 1.1 nimetatud 
väljaannetega. Monograafia (ETISe punkt 2.1) on võrdsustatud punktis 1.1 
nimetatud kolme publikatsiooniga, kui autorite arv on kolm või vähem.

• Kui taotleja on olnud rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehooldus-puhkusel, 
täitnud kaitseväes kohustuslikku teenistust või tal on mõni muu 
tõsiseltvõetav põhjus, võib ta taotleda avaldamisperioodi nõude 
pikendamist vastava ajavahemiku võrra.



• Teadustöö kulud koosnevad otsestest kuludest ja alltöövõtu kuludest. 
Teadustöö kulusid tuleb kasutada projekti elluviimiseks ja need peavad 
olema eraldi tuvastatavad

Otsesed kulud on:

• Palgakulu (töötasu koos sotsiaalkindlustusmaksetega ja seadusest
tulenevate muude kohustustega)

• Reisikulu (transpordi- ja majutuskulud, lähetuse päevaraha, reisikindlustus)

• Muud otsesed kulud (projektiga seotud kulumaterjalid ja väiksemad 
seadmed, ürituste korraldamine, osalustasud, patendikulu, tulemuste 
avaldamine ja levitamine, tõlkimine, veebileht jne)

Eelarve



• Alltöövõtt peaks puudutama ainult täiendavaid tegevusi (nt analüüside 
tegemine, küsitluste läbiviimine, prototüübi koostamine jne). 

• Alltöövõtukulusid ei arvestata kaudsete kulude (üldkulu) arvutamisel. 

• Kolmandate osapoolte poolt läbiviidavad tegevused ja eelarve peavad 
olema lahti kirjutatud projektitaotluses. 

• Projekti põhiülesandeid ei tohi allhankida.

• Alltöövõtu kulud ei tohi ületada 15% kogu taotletud eelarvest. 



• Kaudsed kulud on üldkulud, mis ei tohi ületada 15% palgakulust ja 
need peavad katma vastuvõtva asutuse üldkulud. 

• Avalikuks kasutamiseks mõeldud seadmete ja teenuste (avalikult 
kasutatav koopiamasin või printer, telefoniarved, kopeerimisteenus 
jne) kulud tuleks katta üldkuludest

• Tegevuste topeltrahastamine ei ole lubatud



• Kui vastuvõttev asutus on kasumit taotlev asutus, tuleb arvesse võtta 
riigiabi ja vähese tähtsusega abi reegleid

• Toetus ei ole teadus- ja arendustegevusele suunatud riigiabi, kui projekt 
on seotud vastuvõtva asutuse mittemajandustegevusega, tingimusel, et 
teadus- ja arendustegevust ning selle kulusid, rahastamist ja tulusid on 
võimalik selgelt eristada, nii et majandustegevuse ristsubsideerimine on 
välistatud.

Toetust saab partnerlustes riigiabina anda kahel moel:

• vähese tähtsusega abina

• grupierandi reeglite alusel 

Riigiabi



Vähese tähtsusega abi (VTA)

• on võimalik anda, kui ettevõttel on piisavalt vaba VTA jääki. 

• Kokku saavad erinevad rahastajad anda vähese tähtsusega abi 200 000 
eurot kolme kalendriaasta kohta. 

• VTA jääki saab kontrollida: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-
kinnisvara/riigiabi

• VTA korral saab ETAG Eesti partnerit rahastada 100% mahus taotletud 
summast.

https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi


Grupierandi reeglite alusel (kaks varianti):

1. kui tegu on komisjoni kaasrahastatava projektiga (partnerluse EK poolne 
kaasrahastus on vähemalt 30%), saab ETAG rahastada Eesti partnerit 
100% mahus.

2. muudel juhtudel sõltub rahastuse määr uuringu tüübist. Alusuuringut 
saab rahastada 100% mahus. Rakendusuuringute puhul jääb rahastuse 
protsent 50-80% vahele (sõltub taotleja suurusest).

• Kui grupierandi alusel antavast riigiabist on võimalik rahastada 100% 
projekti maksumusest, on see soodsam variant, sest ettevõtja VTA jääk 
jääb vabaks.

• Mõlemal juhul tuleb täita taotlusega koos riigiabi vorm.



• Kui taotletakse riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi taotlejal olla 
taotluse esitamise kuupäeval maksuvõlgnevusi.

• Kui toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi, siis ei anta toetust 
vastuvõtvale asutusele, kellel on Euroopa Komisjoni tehtud toetuse 
tagasinõudmise otsus täitmata

• Riigiabi ja vähese tähtsusega abi puhul säilitatakse abi andmisega 
seotud dokumente 10 aastat alates lepingu sõlmimise kuupäevast. 



• Positiivse rahastamisotsuse korral sõlmib ETAG vastuvõtva asutusega 
grandilepingu. 

• Pärast lepingu allkirjastamist tuleb info projekti kohta sisestada ETIS’esse.

• Konsortsiumleping tuleks allkirjastada hiljemalt kuus kuud pärast 
grandilepingu allkirjastamist. Digitaalne koopia tuleb saata ka ETAG’ile

• Kui konsortsiumleping ei ole aasta pärast grandilepingu sõlmimist 
allkirjastatud, siis järgmist väljamakset ei tehta.

Grandileping



• Kui projektis on ette nähtud inimuuringud või loomkatsed, tuleb ETAG’ile
enne vastavate tegevuste algust esitada inimuuringute eetikakomitee või 
loomkatsete autoriseeritud komitee positiivne otsus. 

• Taotledes rahastamist ETAG’ilt nõustuvad taotlejad kaaluma Nagoya 
protokolli asjakohasust oma uurimistöö jaoks ja esitama vajaduse korral 
hoolsusdeklaratsiooni.

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/01/Nagoya-protokolli-
seletuskiri_2021UUS.pdf

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/01/Nagoya-protokolli-seletuskiri_2021UUS.pdf

