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käskkirjaga nr 1.1-4/23/22 
 

Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös 

osalemise toetuse taotlusvorm 

ETIS LEHT 1: ÜLDANDMED 

Konsortsiumiga seotud 
rahvusvaheline taristu 

[Valik nimekirjast: 

 BBMRI ERIC (Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur) 

 CERN (Euroopa Tuumauuringute Keskus) 

 CLARIN ERIC (Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav 
infrastruktuur) 

 ELIXIR (Eluteaduste andmete teadustaristu) 

 EMBL (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium) 

 ESA (Euroopa Kosmoseagentuur) 

 ESS ERIC (Euroopa Sotsiaaluuring) 

 European Spallation Source ERIC (Euroopa Neutronkiirguse Allikas)] 

Konsortsiumi nimetus eesti 
keeles 

 

Konsortsiumi nimetus inglise 
keeles 

 

Konsortsiumi juhtpartner [Otsinguga asutuse nimi] 

Vastutav täitja [Automaatselt täidetud nimi] 

Vastutava täitja ResearcherID  

Taotluses osalevad 
konsortsiumi partnerid (kui on) 

[Otsinguga asutuste nimed] 

Toetuse algus [Kuupäev] 

Toetuse lõpp [Kuupäev] 

Konsortsiumi kogukulud  

Minimaalne omafinantseering 
(vähemalt 5% kogukulust) 

 

Toetuse summa kokku (kuni 
95% kogukulust) 

 

Valdkond ja eriala [ETIS valdkond otsinguga] 
[CERCS valdkond otsinguga] 
[FRASCATI MANUALI valdkond otsinguga] 

Lühikokkuvõte eesti keeles Kirjeldada eesti keeles lühidalt konsortsiumi koostöösid ja nende eesmärke. 
Taotluse rahuldamise korral tehakse antud lühikirjeldus ETIS-es avalikuks. 
Kirjeldus peab olema avalikustamiseks sobiv. Maksimaalne pikkus on 1000 
tähemärki (sh tühikud). 
 

Lühikokkuvõte inglise keeles Kirjeldada inglise keeles lühidalt konsortsiumi koostöösid ja nende eesmärke. 
Taotluse rahuldamise korral tehakse antud lühikirjeldus ETIS-es avalikuks. 
Kirjeldus peab olema avalikustamiseks sobiv. Maksimaalne pikkus on 1000 
tähemärki (sh tühikud). 
 

Märksõnad Maksimaalne pikkus on 200 tähemärki (sh tühikud). 
 

Toetuse taotlemisel ja 
kasutamisel järgitakse 
teaduseetika põhimõtteid ja 
head teadustava 

[✔] 

Konsortsium on teadlik 
toetusega kaasnevast 
strateegilise plaani esitamise 
kohustusest 

[✔] 



 

ETIS LEHT 2: TUTVUSTUS 

Taristu algatatud koostööd Nimetada taristu algatatud koostööd, milles osalemiseks toetust taotletakse, 
koos lühitutvustusega. Nimetada iga koostöö juures konsortsiumi partnerid, 
kes seal osalevad. Kui on, tuua välja konsortsiumis koostöö eest vastutav 
partner. Maksimaalne pikkus on 5000 tähemärki (sh tühikud). 
 

Mõju Eesti teadusele ja 
teadlaskonnale 

Kirjeldada konsortsiumi tegevuste ette nähtud mõju Eesti teadusele ja 
teadlaskonnale, sh rahvusvahelistumisele ja avatud teaduse põhimõtete 
rakendamisele. Maksimaalne pikkus on 5000 tähemärki (sh tühikud). 
 

Mõju Eesti ühiskonnale Kirjeldada konsortsiumi tegevuste ette nähtud mõju Eesti ühiskonnale, sh 
tehnoloogiasiirde võimalustele, ettevõtlusele, teaduse populariseerimisele ja 
üldisele kodanikkonnale. Maksimaalne pikkus on 5000 tähemärki (sh 
tühikud). 
 

Panus „Eesti teadus- ja 
arendustegevuse, 
innovatsiooni ning ettevõtluse 
arengukavas“ ja muudes 
valdkondlikes arengukavades 
määratud eesmärkidesse 

Kirjeldada konsortsiumi tegevusi, mis panustavad Eesti teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas“ ja muudes 
valdkondlikes arengukavades määratud eesmärkidesse. Maksimaalne pikkus 
on 5000 tähemärki (sh tühikud). 
 

 

ETIS LEHT 3: UURIMISRÜHMAD 

Vastutav täitja [ETISe isiku otsing] 

Uurimisrühmade tutvustus Palun laadige vormi päisest alla fail “Uurimisrühmade tutvustus” vorm, täitke 
see vastavalt eeskirjadele ja laadige siia. 
[Faili üleslaadimise koht] 

Koostöödega otseselt seotud 
muud projektid ja toetused 

[Otsinguga projektid] 

Seotud projektide kirjeldus Kirjeldada seoseid loetletud projektide ja toetuste ning koostööde vahel. 
Maksimaalne pikkus on 3000 tähemärki (sh tühikud). 
 

 

ETIS LEHT 4: DOKUMENDID 

Toetuse kasutamise 
tegevuskava ja eelarve  

Palun laadige vormi päisest alla fail “Toetuse kasutamise tegevuskava ja 
eelarve” vorm, täitke see vastavalt eeskirjadele ja laadige siia. 
[Faili üleslaadimise koht] 

Koostöödes osalemisi 
kinnitavad dokumendid 

[Faili üleslaadimise koht] 

Konsortsiumileping [Faili üleslaadimise koht] 

Täiendavad failid [Faili üleslaadimise koht] 

Täiendav informatsioon, mida 
taotleja soovib lisada 

Maksimaalne pikkus on 2000 tähemärki (sh tühikud). 

 


