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Lisa 1 

KINNITATUD 

SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 13.02.2023 

käskkirjaga nr 1.1-4/23/22 

 

Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud 

teaduskoostöös osalemise toetuse kord 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

1. Reguleerimisala 

1.1. Käesoleva korraga kehtestatakse Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud 

rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös osalemise toetuse (edaspidi 

toetus) taotlemise, hindamise, määramise, eraldamise ja aruandluse tingimused ja 

kord. 

1.2. Käesolevas korras juhindutakse haridus- ja teadusministri 16.01.2022 käskkirjast 1.1-

2/23/12 „Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute 

algatatud teaduskoostöös osalemise toetuse andmise tingimuste kinnitamine”. 

1.3. Käesolevas korras reguleerimata küsimustes on Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur 

(edaspidi ETAG) õigus langetada kaalutletud otsuseid, kaasates vajadusel eksperte. 

 

2. Mõisted 

2.1. Rahvusvaheline teadustaristu (edaspidi taristu) on käesoleva toetuse raames 

rahvusvaheline teadustaristu või organisatsioon, millega Eesti on liitunud Vabariigi 

Valitsuse korralduse või otsuse alusel või mille Eesti liikmelisus on ratifitseeritud 

Riigikogus, ning mis on nimetatud Eesti teadustaristu teekaardi alajaotuses „Eesti 

osalemine rahvusvahelistes teadustaristutes“. 

2.2. Taristu algatatud teaduskoostöö (edaspidi koostöö) on taristu initsiatiivil alustatud 

ühine eksperiment, missioon või muu projekt, mille väljundiks võib olla osalemine 

teadustöös, arendustöös või praktikal. Koostöö koosneb tegevustest, mis võivad 

toimuda nii Eestis kui ka taristu juures. 

2.3. Konsortsium on taristuga seotud ühendus Eesti asutustest (edaspidi partnerid), kes on 

selle taristu esitanud Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja. Need asutused võivad 

kutsuda osalema taotlevasse konsortsiumisse ka teised Eestis taristuga seotud tegevusi 

ellu viivad huvipooled. Kui taristu on Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja esitanud 

vaid üks asutus ja teisi ilmselgeid huvipooli Eestis ei leidu, võib konsortsium koosneda 

ka ühest asutusest. 

 

3. Eesmärk 

3.1. Toetuse eesmärk on võimendada kasu Eesti liikmelisustest tulenevatest 

kõrgetasemelisest teadus- ja tehnoloogiaalasest koostöödest Eesti teadus- ja 

arendusasutuste ning Eesti osalusega rahvusvaheliste taristute vahel. Toetus 

võimaldab Eesti teadlastel senisest rohkem rakendada võimalusi, mida Eesti liitumine 

taristutega avavad, ja osaleda taristute algatatud projektides, tuues läbi nende Eestisse 

täiendavat lisandväärtust. Toetust saanud tegevused panustavad Eesti teaduse 

rahvusvahelisse nähtavusse, mobiilsusesse ja järelkasvu. 
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2. peatükk 

TOETUSE TAOTLEMINE 

 

4. Toetuse sihtrühm 

4.1. Toetuse taotleja on konsortsium, kelle liikmed osalevad koostöö(de)s. 

4.2. Ühe taristu kohta saab esitada ühe taotluse, milles saab toetust taotleda mitmele 

koostööle. 

4.3. Partnerite osalemist koostöös peab kirjalikult kinnitama kas 

4.3.1. vastava koostöö raames sõlmitud koostöö- või osalusleping; 

4.3.2. positiivne hindamisotsus taristu poolt läbi viidud konkurentsipõhisest 

taotlusvoorust või muust konkursist; 

4.3.3. või muu taristu esindaja poolt allkirjastatud kinnitus koostöös osalemise kohta. 

 

5. Toetatavad tegevused 

5.1. Toetust antakse konsortsiumi ja selle partnerite koostöö raames tehtavaks teadus- ja 

arendustegevuseks. 

5.2. Abikõlblikud on 

5.2.1. personali- ja lähetuskulud; 

5.2.2. tarvikute kulud; 

5.2.3. taristu kasutamise (kasutusaeg, ligipääsukulud, arvutuskulud jms) kulud; 

5.2.4. teaduse populariseerimise ja teadustulemuste levitamisega seotud kulud; 

5.2.5. asutuse üldkulu (kuni 15% otsestest kuludest); 

5.2.6. koostöös osalemise liitumistasud ja liikmemaksud; 

5.2.7. muud otsesed kulud lähtuvalt koostöö eripärast. 

5.3. Toetust ei anta 

5.3.1. Eesti taristute ega rahvusvaheliste taristute Eesti allüksuste loomiseks, 

arendamiseks ja ülalpidamiseks; 

5.3.2. rahvusvaheliste taristute kasutamiseks ilma taristu poolt algatatud koostööta; 

5.3.3. laboriseadmete soetamiseks või põhivara investeeringuteks; 

5.3.4. taristute liitumistasude, liikmemaksude, ehitus- ja ülalpidamiskulude katmiseks; 

5.3.5. tegevusteks, mille hüvitamiseks on konsortsiumile juba eraldatud rahastust 

teisest riigieelarvelisest meetmest või taristu, Euroopa Liidu või muudest allikatest; 

5.3.6. tegevusteks, mis ei panusta koostöösse või ei ole seotud teadustööga, välja 

arvatud üldkulud. 

 

6. Toetuse summa ja omafinantseering 

6.1. Toetuse summa kujuneb taotluses toodud abikõlblike kulude, taotlusvooru mahu ja 

lõpliku paremusjärjestuse põhjal. 

6.2. Konsortsiumile rakendub toetuse saamiseks omafinantseeringu nõue 5% taotluses 

esitatud konsortsiumi kogukulust. 

6.3. Konsortsium saab omafinantseeringu jaotada partnerite vahel vastavalt oma soovile nii 

toetuse perioodi kui ka koostööde lõikes. 

 

7. Toetuse taotlemine 

7.1. Toetuse taotlusvooru kuulutab välja ETAG, kes määrab taotlusvooru kutses toetuse 

perioodi ja mahu ülempiirid, vajadusel iga taristu jaoks eraldi. 
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7.2. Taotluse esitab konsortsiumi juhtpartner. 

7.3. Taotluses näidatakse ära: 

7.3.1. konsortsiumi koosseis; 

7.3.2. toetuse ja omafinantseeringu summad ning toetuse periood; 

7.3.3. koostöö(d), milles osalemiseks toetust taotletakse, koos lühitutvustusega; 

7.3.4. konsortsiumi tegevuste mõju Eesti teadusele, teadlaskonnale ja ühiskonnale; 

7.3.5. konsortsiumi tegevuste panus „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 

ning ettevõtluse arengukavas“ ja muudes valdkondlikes arengukavades määratud 

eesmärkidesse; 

7.3.6. koostöö(de)s osalevate partnerite uurimisrühmade kirjeldus, sh kogemus ja 

koosseis; 

7.3.7. koostöö(de)ga otseselt seotud konsortsiumi muud projektid ja toetused; 

7.3.8. toetuse kasutamise tegevuskava, kus koostöö, partneri ja aastate lõikes 

kirjeldatakse plaanitavad tegevused, mõõdetavad väljundid, võimalikud riskid; 

7.3.9. toetuse kasutamise eelarve, kus koostöö, partneri ja aastate lõikes kirjeldatakse 

kulud ja panus omafinantseeringusse. 

7.4. Taotlusega koos tuleb esitada konsortsiumileping ja kõik vajalikud dokumendid, mis 

tõendavad partnerite osalemist koostöö(de)s. 

7.5. Kui koostöös osalemise leping on konfidentsiaalne, peab taotleja ETAGile esitama 

lepingu numbri. ETAG võib paluda taristu esindajal kontrollida esitatud andmete 

õigsust. 

 

8. Menetlemine ja menetluskeskkond 

8.1. Toetuse taotlusi menetleb ETAG. Taotluste, lepingute ja aruannete 

menetluskeskkonnaks on Eesti Teadusinfosüsteem (edaspidi ETIS). ETISes toimub 

taotluste esitamine ja taotluse menetlemisega seonduv suhtlus, sh edastatakse selle 

vahendusel toetuse määramise või taotluse mitterahuldamise otsus. 

8.2. Taotleja on kohustatud jälgima teateid ETISes regulaarselt ning hoidma oma 

kontaktandmed ajakohased. 

 

3. peatükk 

TAOTLUSTE HINDAMINE 

 

9. Taotluste tehniline kontroll 

9.1. Taotluste tehnilise kontrolli viib läbi ETAG, hinnates selle käigus 

9.1.1. taotluse vormilist korrektsust; 

9.1.2. konsortsiumi vastavust nõuetele. 

9.2. Tehnilise kontrolli käigus ei hinnata taotlusi sisuliselt. 

9.3. Kui taotluses esinevad vormilised ebatäpsused, mida on võimalik ilma taotlust sisuliselt 

muutmata kõrvaldada, määrab ETAG selleks taotlejale kuni kümne tööpäeva pikkuse 

tähtaja. 

9.4. ETAG lükkab taotluse seda läbi vaatamata tagasi, kui: 

9.4.1. taotleja või taotlus ei vasta nõuetele ja mittevastavust ei ole võimalik punkti 9.3 

alusel kõrvaldada; 

9.4.2. taotleja ei kõrvaldanud mittevastavust ETAGi määratud tähtajaks; 

9.4.3. taotleja tegi taotluses muudatusi, mis ei olnud suunatud ETAGi nimetatud 

vormilise ebatäpsuse kõrvaldamisele. 
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10. Taotluste hindamine 

10.1. Taotlusi hindab teadustaristu komisjon (edaspidi komisjon). 

10.2. Kõik taotluse hindamisprotsessis osalevad isikud peavad deklareerima huvide konflikti 

puudumise ja sõltumatust hinnatavast taotlusest ja taotlejast. Kui esineb huvide 

konflikt, ei osale isik selle taotluse hindamises. 

10.3. Komisjon tugineb taotluste hindamisel ja taotluse rahuldamise kohta ettepanekute 

tegemisel hindamisjuhendis toodud põhimõtetele, hindamiskriteeriumitele 

ja -skaaladele. 

10.4. Valeandmete, loomevarguse või petturluse ilmnemisel on ETAGil õigus taotluse 

menetlemine lõpetada ja jätta taotlus läbi vaatamata. 

 

4. peatükk 

TOETUSE MÄÄRAMINE, ERALDAMINE, JÄTKAMINE JA LÕPETAMINE 

 

11. Toetuse määramine 

11.1. Komisjon esitab ETAGi juhatusele iga taotluse kohta põhjendatud ja erapooletu 

ettepaneku määrata või mitte määrata toetust. 

11.2. Komisjon võib teha ettepanku määrata taotletud summast väiksem toetus ja/või 

seada tingimused, mida konsortsium on kohustatud toetuse saamisel täitma. 

11.3. Enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist küsib ETAG taotlejalt nõusoleku toetuse 

vastuvõtmise kohta.   

11.4. Toetuse määramise või mittemääramise otsuse teeb ETAGi juhatus käskkirjaga, tuues 

toetuse määramise korral ära toetuse perioodi ja esimese aasta mahu. 

 

12. Toetuse eraldamine 

12.1. Toetus eraldatakse asutusele ETAGi ja konsortsiumi juhtpartneri vahel sõlmitava 

lepingu (edaspidi eraldisleping) alusel, milles on ära toodud toetuse periood, osapoolte 

vastastikused õigused, kohustused ja vastutus. 

12.2. Toetust eraldatakse eraldislepingu kehtivuse perioodil kalendriaastate kaupa. Igal 

kalendriaastal kinnitatakse toetuse summa ja muud asjakohased täiendused 

eraldislepingu lisades. 

12.3. Konsortsium kohustub esitama esimese tegevusaasta jooksul pikaajalise strateegilise 

plaani, milles kirjeldatakse taristuga tehtavat ja kavandatavat teaduskoostööd. 

 

13. Toetuse eraldamise jätkamine 

13.1. Toetuse eraldamise jätkamiseks esitab konsortsium ETAGile kord kalendriaastas 

toetuse kasutamise vahearuande, vastavalt punktile 15. 

13.2. Komisjon teeb vahearuande põhjal ETAGi juhatusele põhjendatud ettepaneku: 

13.2.1. jätkata toetust senises mahus; 

13.2.2. jätkata toetust väiksemas mahus, kui toetatud tegevuste elluviimiseks vajalike 

ja abikõlblike kulude maht järgmises kalendriaastas on vähenenud; 

13.2.3. mitte jätkata toetust, juhul kui: 

13.2.3.1. toetatud tegevuse elluviimise jätkusuutlikkus on olulisel määral 

vähenenud või on ebapiisav 

13.2.3.2. punktis 11.2 viidatud tingimused ei ole täidetud; 

13.2.3.3. konsortsium pole vahearuannet tähtaegselt esitanud; 



5 
 

13.2.3.4. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 

13.3. Komisjon võib punktis 13.2.1 või 13.2.213.2.3.3 nimetatud ettepanekus kirjeldada 

tingimused, mida konsortsium on kohustatud toetuse kasutamisel täitma. Sel juhul 

tuleb konsortsiumil esitada kirjalik nõusolek ja uuendatud tegevuskava tingimuste 

täitmiseks. 

13.4. Punktis 13.2.3 nimetatud juhul on asutusel õigus esitada kirjalikult arvamus ja 

vastuväited ettepaneku kohta ETAGi määratud tähtajaks. 

13.5. Toetuse jätkamise või mittejätkamise otsuse teeb ETAGi juhatus käskkirjaga, määrates 

toetuse jätkamise otsuse korral selles ära toetuse mahu asjaomaseks kalendriaastaks 

ning vajadusel punktis 13.3 toodud tingimused. 

 

14. Toetuse lõpetamine 

14.1. Toetuse eraldamine lõpetatakse üldjuhul toetuse perioodi lõpus, vastavalt sõlmitud 

eraldislepingule. 

14.2. Konsortsium kohustub esitama toetuse kasutamise lõpparuande, vastavalt punktile 

16. 

14.3. Üldjuhul peavad kõik konsortsiumi toetuse perioodi tegevuskavas toodud toetusest 

rahastatavate tegevuste kulud olema tasutud ja need tegevused olema lõppenud 

toetuse lõpptähtajaks. 

14.4. Põhjendatud juhul, eelkõige konsortsiumist sõltumatute asjaolude tõttu, võib ETAGi 

nõusolekul toetust kasutada tegevuste elluviimiseks pärast perioodi lõppu. 

14.5. Konsortsium kohustub kandma pärast toetuse lõppemist kasutamata toetuse osa 

koos proportsionaalse üldkuluga ETAGi arveldusarvele hiljemalt seitsme kalendripäeva 

jooksul alates ETAGilt vastava tagastusnõude saamise päevast. 

 

5. peatükk 

TOETUSEGA SEOTUD ARUANDLUS 

 

15. Vahearuande esitamine 

15.1. Toetuse kasutamise vahearuanne tuleb ETAGile esitada kord kalendriaastas ETAGi 

määratud tähtajaks. 

15.2. Vahearuandes näidatakse ära kalendriaasta jooksul: 

15.2.1. toetusega ellu viidud tegevused ja saavutatud tulemused, lähtudes 

tegevuskavast; 

15.2.2. toetuse kasutamine, mis on kooskõlas raamatupidamise andmetega; 

15.2.3. vajadusel muudatused konsortsiumi tegevuskavasse ja toetuse eelarvesse koos 

selgitusega (tekkinud tagasilöögid, nende mõju edasisele tööle); 

15.2.4. juhul kui on asjakohane, punktis 11.2 või 13.3 sätestatud komisjoni poolt seatud 

tingimuste täitmise ülevaade; 

15.2.5. muu konsortsiumi hinnangul oluline toetusega seotud informatsioon. 

15.3. Üldjuhul esitatakse vahearuanne ettenähtud vormil. Kui taristuga sõlmitud leping 

toob kaasa aruandluskohustuse, võib konsortsium ETAGi nõusolekul esitada taristule 

tehtud aruande toetuse kasutamise vahearuandena või selle osana. 

 

16. Lõpparuande esitamine 

16.1. Toetuse kasutamise lõpparuanne tuleb ETAGile esitada ETISes kahe kuu jooksul pärast 

toetuse lõpptähtpäeva. 
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16.2. Lõpparuandes näidatakse ära: 

16.2.1. toetusega ellu viidud tegevused ja saavutatud tulemused, lähtudes 

tegevuskavast; 

16.2.2. saavutatud tulemuste potentsiaalne teaduslik ja ühiskondlik mõju, sh olulisus 

Eesti ühiskonnale ja/või majandusele, ning kavandatud jätkamissuunad; 

16.2.3. toetusega seotud avaldatud teadusartiklid ja lõputööd; 

16.2.4. toetuse kasutamise aruanne, mis on kooskõlas raamatupidamise andmetega; 

16.2.5. muu konsortsiumi hinnangul oluline toetusega seotud informatsioon. 

16.3. Üldjuhul esitatakse lõpparuanne ettenähtud vormil. Kui partner peab taristule 

koostöö raames aruande esitama, võib konsortsium ETAGi nõusolekul esitada taristule 

tehtud aruande toetuse kasutamise lõpparuandena või selle osana. 

16.4. Komisjon annab lõpparuande põhjal toetuse kasutamisele hinnangu. ETAG kiidab 

lõpparuande heaks või jätab selle heaks kiitmata. ETAG jätab aruande heaks kiitmata, 

kui aruanne ei vasta käesolevas korras kehtestatud nõuetele ja/või ei ole järgitud 

toetuse kasutamise nõudeid. Otsuse ja selle põhjenduse esitab ETAG konsortsiumile 

kirjalikult. 

 

6. peatükk 

TOETUSE ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE JA TAGASINÕUDMINE 

 

17. Toetuse ennetähtaegne lõpetamine 

17.1. ETAGil on õigus lõpetada toetus ennetähtaegselt, kui 

17.1.1. konsortsium on esitanud vastava taotluse; 

17.1.2. konsortsiumile eraldatakse toetuse perioodil samasisuliste kulude katmiseks 

toetust teisest riigieelarvelisest meetmest või taristu, Euroopa Liidu või muudest 

allikatest; 

17.1.3. konsortsium on toetuse kasutamisega seoses olulisel määral rikkunud 

õigusaktides või käesolevas korras sätestatud nõudeid, sh aruandluskohustust; 

17.1.4. konsortsium on esitanud tahtlikult valeandmeid või on ilmnenud loomevargus 

või petturlus; 

17.1.5. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud. 

17.2. Pärast toetuse ennetähtaegset lõpetamist on konsortsium kohustatud kasutamata 

toetuse koos proportsionaalse üldkuluga ETAGile tagasi maksma hiljemalt seitsme 

kalendripäeva jooksul alates ETAGilt vastava tagastusnõude saamise päevast. 

17.3. Konsortsium esitab pärast toetuse ennetähtaegset lõpetamist kasutatud toetuse 

lõpparuande vastavalt punktile 16. Lõpparuande esitamise tähtaja määrab ETAG. 

17.4. Kui toetuse määramise või jätkamise otsus tunnistatakse kehtetuks tagasiulatuvalt, 

võib ETAG asutuselt eraldatud toetuse tagasi nõuda. 

 

18. Toetuse kasutamise kontroll 

18.1. Konsortsium on kohustatud võimaldama ETAGil või tema volitatud isikul viia läbi 

toetuse kasutamise kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas 

võimaldama esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks viibida asutuse ruumides ja 

territooriumil, samuti esitama kõik nõutud dokumendid. 

18.2. Mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse võib ETAG asutuselt tagasi nõuda koos 

proportsionaalse üldkuluga. 


