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Eesmärgid ja tulemused
• Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja
avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades
teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites
• Toetuse andmise tulemusena suureneb Eesti era- või avaliku
sektori asutuste ja teadlaste koostöös tehtud projektide arv
(toetatud projektide arv), mille käigus suureneb teadmusmahukus
era- ja avaliku sektori asutustes ning era- ja avaliku sektori
kogemusega teadlaste hulk Eestis

Taotleja
• Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või
• avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutused) välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt
evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused.

Toetatav tegevus
• Teadlase tööle võtmine Eesti era- ja avaliku sektori asutusse
teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate
rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja
läbiviimiseks.
• Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning
maksimaalselt kaks aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi
alguskuupäevast.

Teadlase toetamise võimalused
• Taotleja ei saa taotleda toetust rohkem kui kahe teadlase
palkamiseks abikõlblikkuse perioodi jooksul.
• Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise
tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.
• Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku
12. oktoober 2020 kuni 30. juuni 2023. Projekti alguskuupäev ei
tohi olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev

Abikõlbliku kulu suurus
• Projekti abikõlblik kogumaksumus sõltub kuude arvust, mille
jooksul teadlane toetuse saaja juures töötab, ning teadlase
tööajast (koormusest).
• Teadlase tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel.
Ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormusel on 3264€
• Ülejäänud abikõlblikud kulud hüvitatakse 40% ühtse määra alusel
arvestatuna tööjõukuludest.
• Näide: 1,0 koormust 1 teadlane 2 aastat:
3264X24=78336*40%=31334,4 Kokku 109 670,40 eurot

Toetuse suurus
• Toetuse suurus sõltub

• toetuse saaja suurusest ning on määratud vastavalt üldise grupierandi
määruse lisa I artiklile 2 - toetuse saaja suurusest (ettevõtja liik: suurkeskmise suurusega ja väikeettevõtja) ning
• kas tegemist on rakendusuuringu- ja/või tootearendustegevustega.

• Toetuse maksimaalne piirmäär on
• rakendusuuringul kuni 70% abikõlblikest kuludest
• tootearendusel kuni 45% abikõlblikest kuludest

Taotlemine
• I taotlusvoor kestab 20.11.20 - 30.11.21. Toetust saab taotleda
taotlusvooru piires jooksvalt. Taotlusvooru maht on kuni 1 820
000 eurot. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvooru
mahust kuni 606 600 eurot.
• Taotlus esitatakse e-toetuse keskkonnas taotleja esindusõigusliku isiku
poolt digitaalselt allkirjastatuna
• Taotlusi hindab ekspertkomisjon valikukriteeriumite alusel
(hindamiskriteeriumite kaalud)
•

Info
Info taotlemise kohta: Meede Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine RTK
koduleheküljel
https://www.rtk.ee/sekmo#taotlemine-ja-kontakt
Määrus „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” elluviimiseks
struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord
Toetatud projektid: https://www.rtk.ee/sekmo#toetatud-projektid

Nõustamine
Toetuse taotlemine (Riigi Tugiteenuste Keskus)
• Taotlejate tehniline nõustamine, taotluste menetlemine, rahastamisotsuste ettevalmistamine
ning rahastatud projektide maksetaotluste ja aruannete menetlemine, meetme
ekspertkomisjoni töö korraldamine taotluste hindamisel, meetme arengu- ja
tegevussuundade hindamisel ja kavandamisel
• Tea Tassa (RTK) – Teenusekoordinaator tea.tassa@rtk.ee, tel. 6632 059
Eesti Teadusagentuur ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
• Era- ja avaliku sektori asutuste ja teadlaste kokku viimine, mis aitaks teadlastel ning era- ja
avaliku sektori asutustel jõuda ühiste TA alaste koostööprojektideni,
• Nõustamine (sh intellektuaalomandi küsimustes ja vajadusel vahendatakse läbirääkimisi)
Viktor Muuli (ETAg), Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht viktor.muuli@etag.ee, tel. 7300
325
Relika Alliksaar Williams (EAS) - Arenduskoostöö ekspert Relika.Williams@eas.ee, tel. 5214876

