Programmi Primus juhend tegevuse 5. uuringute ja analüüside läbiviimine (2008-2015)
uuringutoetuste taotlemiseks 2009. aastaks
EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE
Programmi Primus tingimused on kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 23. juuli 2008.a.
käskkirjaga nr 872 Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Teadus- ja
arendustegevuse inimressursi arendamine meetme Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi
arendamine kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm Primus.
Käesoleva juhendi eesmärk on sätestada programmi Primus tegevuse 5 „Uuringute ja analüüside
läbiviimine (2008-2015)“ raames programmi partnerite uuringutoetuste taotlemine 2009. aastaks.
ESF programmi Primus uuringutoetuste menetlemise ja elluviimise eest lasub üldvastutus
Kõrghariduse arenduskeskuse Primuse büroo (edaspidi ka elluviija) üldjuhil ja kaasvastutus
programmi Primus tegevusvaldkonna koordinaatoril.
TEGEVUSE KIRJELDUS
Uurimistoetus ehk grant on raha, mille Sihtasutus Archimedes eraldab programm Primus
raames projektipõhiselt avaliku konkursi alusel kindlate kõrghariduses toimuvate arengute
süstemaatiliseks uurimiseks või analüüsiks ning hariduspoliitiliste otsuste põhjendatuse
parandamiseks. Uuringute rahastamine toimub perioodil 01.01. 2009 – 31.12.2014.
I. Põhimõtted
1. Grandi eraldamise eesmärgid:
1.1 kõrgharidussektori arenguid analüüsivate uuringuideede leidmiseks ja
läbiviimiseks (teadusideede aprobeerimiseks), otsingulisteks uurimistöödeks ja
analüüsideks;
1.2 uuringute läbiviijate jätkusuutlikkuse toetamiseks ja doktorantide uurimistöösse
kaasamiseks;
1.3 metoodiliste lahenduste väljatöötamiseks (vajadusel metoodikate testimiseks).
2. Grante eraldatakse kolmes kategoorias:
2.1. Teadusgrant
Eraldatakse uurimistööks, mille eesmärk on kõrgharidusega seotud olulise probleemi
teaduslik käsitlemine ja lahendamine. Uurimistöö tulemused peavad olema avaldatud
teaduspublikatsioonides.
2.2. Üliõpilasgrant
Eraldatakse eesmärgiga toetada doktoriüliõpilasi kõrgharidusega seotud uuringute
läbiviimisel ja kompetentsi tõstmisel. Läbiviidud uuringu kohta peab doktorant
avaldama vähemalt ühe teaduspublikatsiooni.
2.3. Analüüsigrant
Eraldatakse programm Primus sihtgrupile i kõrgharidusega seotud praktiliste
probleemide lahendamiseks. Uurimustöö kohta peab valmima teemakohane
publikatsioon Eesti trükiväljaannetes või veebilehel.

3. Taotlemise põhimõtted
3.1 Granditaotlused on projektipõhised, milles peab olema selgelt määratletud projekti
vajalikkus ja/või uudsus, esitatud lahendus, probleemi seade, meetod ja oodatav
tulemus.
3.2 Granditaotlusel peab olema näidatud uuringuprojekti kindel, selgelt defineeritud
eesmärk ja oodatav väljund(id), fikseeritud alguse ja eeldatava lõpetamise kuupäev.
3.3 Granti saab taotleda üksikisik.
3.4 Grandi hoidja on grandi taotleja, kellele eraldati grant avaliku konkursi korras ning
kes vastutab grandi sihipärase kasutamise ja uurimisprojekti realiseerimise eest. Igal
grandil on ainult üks hoidja.
3.5 Erandjuhtudel (uurija pikaajaline välislähetus, tööülesannete või töökoha muutumine,
haigus) võib grandihoidjat vahetada grandiprojekti täitmise ajal. Selleks peab partner
esitama elluviijale avalduse. Elluviija otsustab grandihoidja vahetuse, negatiivse
otsuse korral projekt suletakse.
3.6 Grandi realiseerib üksikisik (uurija) või uurimisrühm. Ühte ja sama granti võidakse
realiseerida uurijate või uurimisrühmade poolt, kes töötavad/õpivad erinevates
partnerorganisatsioonides.
3.7 Grant realiseerub kolme osapoole - grandi hoidja ja/või tema uurimisrühm,
programmi Primus partner ja Sihtasutus Archimedes koostöös.
II. Nõuded taotlejale
4. Teadusgrandi taotlejal peab olema
- doktorikraad või sellega võrdväärne teaduskraad (omistatud vähemalt granditaotluse
esitamise tähtajaks),
- varasem uurimiskogemus, mida iseloomustavad tema avaldatud tööd. Taotleja CV ja
avaldatud tööde loetelu peab olema kätte saadav Eesti Teadusfondi Infosüsteemis
(edaspidi ETIS).
5. Üliõpilasgrandi taotlejal peab olema
- CV ja avaldatud tööd vaadeldavad ETISes;
- ilmunud või ilmumas (avaldamiseks vastuvõetud) vähemalt üks teadusartikkel,
mis käsitleb haridusega seonduvat;
- üliõpilase teadusliku juhendaja kirjalik arvamus taotluse põhjendatusest.
Üliõpilasgrandi taotleja juhendaja CV peab olema kättesaadav ETISes; juhendaja peab
vastama programm Primus teadusgrandi saaja nõuetele (p 4).
Kui taotlust otsustatakse üliõpilasgrandi konkursi raames mitte rahastada, konkureerib
taotlus võrdsetel alustel analüüsigrandi taotlustega.
6. Analüüsigranti saab taotleda
- kõrgharidusliku õppekava õppejõud, teadur, kõrghariduse korraldusega seotud
ametiisik või partnerõppeasutuse doktorant, kelle uurimistöö käsitleb kõrgharidust;
- granditaotluse menetlemiseks peab granditaotleja vahetu töökorraldaja (üliõpilase
korral juhendaja) esitama programm Primusele kirjaliku arvamuse taotluse
põhjendatusest.
Vajalikud lisadokumendid tuleb esitada koos granditaotlusega.

III. Grandi taotlemise kord
7. Konkursi grantide taotlemiseks korraldab elluviija üks kord aastas. Elluviija korraldab
taotluste ekspertiisi, korraldab grandilepingute sõlmimise ning korraldab konkursi
edukalt läbinud projektide finantseerimise.
8. Grandi taotlemisvõimalustest informeeritakse kõiki huvilisi avaliku teabena ETISes,
programmi Primus kodulehekülje ning partnerite koordinaatorite kaudu.
9. Kirjalikud granditaotlused esitatakse 2009. a avatavatele projektidele 20. novembriks
2008.
10. Granditaotlused esitatakse elluviijale partnerite koordinaatorite kaudu.
11. Granditaotluse kohustuslikud osad on:
11.1 projekti teaduslik (teadusgrant, üliõpilasgrant) või rakenduslik (analüüsigrant)
põhjendus;
11.2 projekti eelarve.
12. Lisaks esitab grandi taotleja
12.1 üliõpilasgrandi taotlemisel juhendaja kirjaliku arvamuse doktorandi teadusliku
taotluse põhjendatusest
12.2 analüüsigrandi taotlemisel granditaotleja vahetu töökorraldaja (üliõpilase korral
juhendaja) arvamuse taotluse rakenduslikust põhjendatusest.
13. Granditaotluse põhjenduses tuuakse eraldi pealkirjastatud alapunktidena selgelt välja:
- projekti kestvus ja eeldatav kogumaksumus;
- projekti üldteoreetiline ja/või rakenduslik taust;
- projekti taotleja varasemad kogemused valdkonnaga;
- uurimuse/analüüsi põhieesmärgid ja tööhüpoteesid;
- uurimis/analüüsi metoodika;
- projekti kaasatavate isikute haridus ning erialane kvalifikatsioon;
- projektikaasatud doktorandid (kui on kaasatud); näidata nende oodatav panus
projekti täitmisesse ja kuidas on väitekirja(de) teema(d) seotud grandiprojektiga. Ära
tuleb tuua dissertatsiooni teema nimetus, juhendaja nimi ja teaduskraad ning
kraadiõppesse astumise ning eeldatav lõpetamise aeg;
- projekti raames toimuv koostöö;
- prognoos grandiprojekti tulemuste publitseerimise, kasutamise ja võimaliku
rakendamise kohta;
- uurimuse eeldatav tähtsus kõrghariduse kvaliteedi arendamisele;
- töö eeldatav ajakava;
- kasutatud kirjanduse loetelu.
14. Taotlusi hindavad eksperdid grante taotleda ei saa.
15. Granditaotluse eelarve.
16. Kulutused näidatakse kuluartiklite ja aastate lõikes vastavalt lisas toodud juhendile.

IV. Granditaotluste menetlusse võtmine
17. Elluviija kontrollib taotluse esitamisel nõutava informatsiooni ja dokumentide
olemasolu.
18. Hilinenud ja käesoleva juhendi nõuetele mittevastavaid taotlusi ei võeta menetlusse.
V. Taotluste hindamine ja ekspertiisi läbiviimise kord
19. Taotluste hindamise juhend ja hindamiskriteeriumid avaldatakse elluviija
koduleheküljel.
20. Taotlusi kuni 50000 krooni võib menetleda programmi Primus tegevuse 5
koordinaator. Selliselt menetletud projektide toetuste maksumus ei või ületada 5%
toetatavate projektide üldmaksumusest.
21. Taotlused eelarvega üle 50000 krooni hinnatakse ekspertkogu poolt, kes on
moodustatud avaliku konkursi korras.
22. Taotlused antakse hindamiseks vähemalt kahele eksperdile.
23. Taotluse hindamisel võtavad eksperdid üldhinnangu kujundamisel arvesse, kas
tegemist on teadusgrandi, üliõpilasgrandi või analüüsigrandiga.
24. Eksperdid on kohustatud vältima huvide konflikti (selle eest vastutab elluviija).
25. Nii taotlused kui ka eksperthinnangud on konfidentsiaalsed. Eksperdid ei tohi
avalikustada taotluses sisalduvat informatsiooni ega kasutada seda enda või kellegi
teise huvides.
26. Taotlustele antud eksperthinnangute ja soovituste alusel koostab programmi Primus
tegevuse 5 koordinaator
taotluste pingerea ning esitab selle juhtnõukogule
kinnitamiseks.
27. Elluviija informeerib taotlejat 10 tööpäeva jooksul projekti rahastamisest; samuti
edastatakse taotlejale kirjalik kokkuvõte eksperthinnangutest.
28. Toetust mitte saanud taotlused on konfidentsiaalsed kuni arhiveerimistähtaja lõpuni.
29. Taotlusi hindavate ekspertide nimekiri on avalik, konkreetse taotluse hindajad on
konfidentsiaalsed.
VI. Arendusperiood
30. Taotlusi, mille teema ja oodatavad tulemused on ekspertide või Primus programmi
seisukohalt olulised (seotud programmi eesmärkide saavutamisega), kuid millel on
mõningaid puudujääke (näiteks metoodikas, projekti kirjelduses vm), on võimalik
ekspertide ettepanekul suunata kuni kahe kuu pikkusesse arendusperioodi.
31. Arendusperioodi suunatud projektidele võidakse eraldada eksperthinnangute alusel
rahalist toetust puuduste kõrvaldamiseks.
32. Arendusperioodi läbimisel tuleb taotlejal esitada menetlemiseks täiustatud
uurimisprojekt.
33. Täiustatud uurimisprojekt suunatakse uuesti ekspertidele hindamiseks, kelle
hinnangute alusel otsustatakse projekti rahastamine.

VII.

Grandilepingu sõlmimine

34. Grandileping sõlmitakse kolmepoolsena Sihtasutus Archimedes (toetuse eraldaja),
grandi taotleja ja partneri vahel. Grandilepingus sätestatakse projekti teostamise
tähtaeg, uuringutulemuste kasutamise ja tutvustamise tingimused ja lepingu
lõppemise ja lõpetamisega seotud tingimused.
35. Grandilepingu kohustuslikud lisad on:
- granditaotlus,
- projekti eelarve,
- projekti täitjate nimekiri (s.h kraadiõppurid).
36. Enne lepingu sõlmimist vaadatakse vajadusel üle projekti eelarve lähtuvalt projektile
eraldatud rahasummast ja ekspertide soovitustest ning kooskõlastatakse osapooltega.
37. Grandilepingud ja nende juurde kuuluvad materjalid kuuluvad alalisele säilitamisele
kuni 31. dets 2014.
VIII. Grandi kasutamine
38. Uuringu granti kasutatakse vastavalt grandi hoidja, elluviija ja partneri vahel sõlmitud
grandilepingule.
39. Uuringu läbiviimisel tehtud kulude abikõlblikkus on toodud juhendmaterjalis
„Abimaterjal partnerile“ http://www.archimedes.ee/File/primus/Juhend_PRIMUS_loplik16.10.08.pdf

40. Projekti aruandlus sätestatakse grandilepingu lisana.
41. Uurimis- või analüüsitulemuste avaldamisel tuleb publikatsioonile (artiklile,
raamatule, interneti leheküljele) teha märge, et uuringu läbiviimist on toetatud
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Vastava märketa publikatsioone ei arvestata granti
eesmärkide täitmisena.
42. Grant võidakse eraldada mitmeks aastaks vastavalt uuringutaotluses toodud eelarvele
ja sõlmitud lepingule. Otsused mitmeaastaste (jätkuvate) projektide edasiseks
rahastamiseks teeb elluviija iga uue rahandusaasta eel, võttes arvesse senise töö
tulemuslikkust ja vahearuannet.
43. Mitmeaastaste uurimisprojektide vahetulemusi peab tutvustama partnerite
esindajatele. Tutvustuse eesmärk on jälgida projektide käiku ning vajadusel teha
ettepanekuid selle muutmiseks. Ettepanekud edastab juhtnõukogule ja grandihoidjale
programmi Primus tegevuse 5 koordinaator. Tutvustuse korraldab Primus büroo.
44. Taotluste kohta käiv põhiinfo säilitatakse elluviija andmebaasides kuni 2014 aastani.
IX. Aruandlus ja kontroll
45. Grandi hoidja esitab vastavalt grandilepingule vahe- ja lõpparuanded.
46. Grandi kasutamise vahearuande esitamise tähtajad fikseeritakse lepingus.
Vahearuannet esitatakse vähemalt üks kord poolaasta jooksul.
47. Grandi kasutamise lõpparuanne esitatakse koos projekti viimase väljamakse
taotlusega.
48. Kui lõpparuanne ei vasta grandi lepingus sätestatule, siis saadab elluviija aruande
grandi hoidjale tagasi, andes paranduste sisseviimiseks 20 tööpäeva.
49. Ettenähtud tähtajal puuduste kõrvaldamata jätmise korral grandi viimase väljamakse
osa välja ei maksta.
50. Grandi vahe- ja lõpparuandeid hindavad:
- eksperdid;
- programmi Primus partnerite tegevuse 5 koordinaatorite võrgustik, kes tutvub
ekspertide hinnangutega ning kuulab vajadusel grandihoidja ettekannet grandi täitmisest;

- lõpphinnangu grandi täitmisele annab elluviija kooskõlastatult programmi Primuse
juhtnõukoguga.
51. Elluviija ja tema poolt volitatud isikutel on õigus kogu projekti kestel kontrollida
grandi kasutamist ja töö sisulist kulgu ning nõuda aruandeid grandi kasutamise kohta.
52. Finantsrežiimi rikkumise või grandi mitterahuldava täitmise korral võib elluviija teha
programmi juhtnõukoguga kooskõlastatult otsuse grandiprojekti katkestamiseks või
sulgemiseks ning keelduda tehtud kulude katmisest.
X. Intellektuaalomand
53. Grandiprojektides loodud intellektuaalomandile kehtib autoriõigus kui töökohustuste
täitmise korras loodud teosele (Autoriõiguse seadus §32, RT I 2000, 16, 109).
54. Pärast grandi lõppemist muutub selle tulemus üldkasutatavaks omandiks (public
domain). Grandi lõpparuanne avalikustatakse programmi Primus koduleheküljel.
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Vt. Primuse programm http://www.struktuurifondid.ee/public/872_23072008_20080723130700.pdf

