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Rahvusvahelise teaduskoostöö toetus

• „Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute 
algatatud teaduskoostöös osalemise toetus“

• www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/rahvusvahelise-
teaduskoostoo-toetus/

• Toetus Eesti asutustele rahvusvahelise teadustaristu* algatatud koostöös
osalemiseks

• Koostöö on taristu initsiatiivil alustatud ühine eksperiment, missioon või 
muu projekt

• Toetust antakse koostöö raames tehtavaks teadus- ja arendustegevuseks

https://etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/rahvusvahelise-teaduskoostoo-toetus/
https://etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/rahvusvahelise-teaduskoostoo-toetus/


Kes saab taotleda? (1/2)

*Rahvusvaheline teadustaristu on

1. loetletud kehtival Eesti teadustaristu teekaardil

2. Eesti liitunud valitsuse korralduse/otsuse alusel või Riigikogu 
ratifitseerimisega

BBMRI ERIC EMBL

CLARIN ERIC ESA

CERN European Social Survey ERIC

ELIXIR European Spallation Source ERIC



Kes saab taotleda? (2/2)

• Toetust taotleb konsortsium
• koosneb Eesti asutustest, kes on selle taristu esitanud Eesti 

teadustaristu teekaardi nimekirja
• võib kutsuda konsortsiumisse ka teisi Eestis taristuga seotud osapooli

• Partnerite osalemist koostöös kinnitab kirjalikult
• vastava koostöö raames sõlmitud koostöö- või osalusleping
• positiivne hindamisotsus taristu poolt läbi viidud konkurentsipõhisest 

taotlusvoorust või muust konkursist
• muu taristu esindaja poolt allkirjastatud kinnitus koostöös osalemise 

kohta



Milleks saab taotleda?

Toetuse raames abikõlblikud kulud:
• personali- ja lähetuskulud

• tarvikute kulud

• taristu kasutamise (kasutusaeg, 
ligipääsukulud, arvutuskulud jms) kulud

• teaduse populariseerimise ja 
teadustulemuste levitamisega seotud 
kulud

• asutuse üldkulu (kuni 15% otsestest 
kuludest)

• koostöös osalemise liitumistasud ja 
liikmemaksud

• muud otsesed kulud lähtuvalt koostöö 
eripärast

Toetust ei anta:
• Eesti taristute ega rahvusvaheliste taristute Eesti 

allüksuste loomiseks, arendamiseks ja ülalpidamiseks

• rahvusvaheliste taristute kasutamiseks ilma taristu 
poolt algatatud koostööta

• laboriseadmete soetamiseks või põhivara 
investeeringuteks

• taristute liitumistasude, liikmemaksude, ehitus- ja 
ülalpidamiskulude katmiseks

• tegevusteks, mille hüvitamiseks on konsortsiumile 
juba eraldatud rahastust teisest riigieelarvelisest 
meetmest või taristu, Euroopa Liidu või muudest 
allikatest

• tegevusteks, mis ei panusta koostöösse või ei ole 
seotud teadustööga, välja arvatud üldkulud



RVTT 2023. aasta taotlusvoor

• Taotemine avatud 15.02.2023 kuni 10.04.2023
Uuendus! Taotlusvoor pikeneb 10. aprilli peale

• Toetust saab taotleda kuni 3 aastaks

• Taotlusvooru kogumaht on 500 000 € aastas

• Soovitame mitte ületada 350 000 € aastas konsortsiumi kohta

• Omafinantseeringu nõue 5% kogukulust

• Toetuse saamisel peab konsortsium esitama 1. tegevusaasta jooksul
pikaajalise strateegilise plaani



Kuidas taotleda?

• Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS)
• Võtta ühendust ETAGiga --> taotlusvorm avatakse konsortsiumi 

juhtpartnerile (vastutav täitja)

• Taotluses tuleb kirjeldada
• konsortsiumi koosseis ja koostööd
• konsortsiumi tegevuste mõju teadusele, ühiskonnale jms
• osalevad uurimisrühmad (üldtutvustus, ülesanded, osalevad isikud)
• koostöödega otseselt seotud muid projekte ja toetusi
• koostöö kaupa tegevuskava 2023-2025 (plaanitavad tegevused, mõõdetavad 

väljundid, võimalikud riskid, toetus ja omafin)
• koostöö kaupa detailsem eelarve 2023. aastaks koos selgitusega



Taotluste hindamine

• Taotlusi hindab teadustaristu komisjon

• Hindamiskriteeriumid:
A. Mõju Eesti teadusele ja ühiskonnale (30%)
B. Taust ja kogemus taotluses kirjeldatud koostööde elluviimisel (30%)
C. Teadlaskonna järelkasvu panustamine (10%)
D. Taotluse kvaliteet (30%)

• Komisjon võib
• teha ettepanku määrata taotletud summast väiksem toetus --> arutatakse 

taotlejaga
• seada tingimused, mida konsortsium on kohustatud toetuse saamisel täitma

--> küsitakse nõusolekut



Toetuse eraldamine ja jätkamine

• ETAGi ja konsortsiumi juhtpartneri vahel sõlmitakse eraldisleping

• Toetust eraldatakse kalendriaastate kaupa
• igal aastal kinnitatakse toetuse summa ja muud asjakohased täiendused 

eraldislepingu lisades

• Teadustaristu komisjon iga aasta ettepaneku kas 
• jätkata toetust senises mahus
• jätkata toetust väiksemas mahus
• mitte jätkata toetust



Toetuse aruandlus

Vahearuanne (kord kalendriaastas)
• toetusega ellu viidud tegevused ja 

saavutatud tulemused, lähtudes 
tegevuskavast

• toetuse kasutamine, mis on kooskõlas 
raamatupidamise andmetega

• vajadusel muudatused konsortsiumi 
tegevuskavasse ja toetuse eelarvesse koos 
selgitusega (tekkinud tagasilöögid, nende 
mõju edasisele tööle)

• juhul kui on asjakohane, komisjoni poolt 
seatud tingimuste täitmise ülevaade

• muu konsortsiumi hinnangul oluline 
toetusega seotud informatsioon

Lõpparuanne (kaks kuud pärast toetuse 
lõppu)
• toetusega ellu viidud tegevused ja saavutatud 

tulemused, lähtudes tegevuskavast

• saavutatud tulemuste potentsiaalne teaduslik ja 
ühiskondlik mõju, sh olulisus Eesti ühiskonnale 
ja/või majandusele, ning kavandatud 
jätkamissuunad

• toetusega seotud avaldatud teadusartiklid ja 
lõputööd

• toetuse kasutamise aruanne, mis on kooskõlas 
raamatupidamise andmetega

• muu konsortsiumi hinnangul oluline toetusega 
seotud informatsioon



Tulevik …

• RVTT muutub üheks osaks terviklikust Eesti teadustaristu teekaardiga 
seotud toetusskeemist

• Praegu käivitatud tegevused liiguvad sujuvalt sinna alla

• Konsortsium võib tulevikus taotleda ka teisi teadustaristu toetusi 
(tegevustoetus, investeeringud)

• Kui nüüd määratakse RVTT toetus, siis rahvusvahelist osa uuesti 
esitama ei pea
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