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2017. a teaduse populariseerimise
riikliku projektikonkursi väljakuulutamine
Haridus- ja teadusministri 7. veebruari 2013. a määruse nr 3 „Teaduse populariseerimise riikliku
projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel:
1.

Kuulutan välja 2017. a teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi (edaspidi
konkurss).

2.

Kinnitan konkursi eelarveks 155 000 eurot. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega
alampiiri.

3.

Konkursile saab esitada taotlusi järgnevates kategooriates:
1) õpilastele ja avalikkusele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside, konverentside
korraldamine;
2) õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine;
3) näituste korraldamine ja väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
4) muude teadust populariseerivate ürituste ja tegevuste läbiviimine.

4.

Konkursil ei rahastata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud
taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.

5.

Konkursil osalemiseks peab taotluses olema esitatud järgnev informatsioon:
1) tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
2) tegevuse ajakava kuu täpsusega, kusjuures tegevus ei tohi kesta kauem kui 12 kuud;
3) tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis ning tegevuse potentsiaalne mõju
ühiskonnale;
4) tegevuse eelarve, kus on ära toodud ka võimalikud teised toetajad;
5) taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
6) varem rahastatud tegevuse edasiarendusel või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)e
tegevus(t)e kohta.

6.

Kinnitan taotluste hindamiskriteeriumid skaalal 0-5:
1) taotluse eesmärkide ja tegevuste vastavus projektikonkursi eesmärkidele;
2) taotluse eelarve põhjendatus, kulutuste seostatus eesmärkide saavutamisega. Eelarve
hindamisel hinnatakse kulude otstarbekust ja põhjendatust (sh otseste ja kaudsete kulude
vahekorda). Võrdse sisuga projektide puhul eelistatakse neid projekte, kus taotleja
panustab omafinantseeringuga;
3) sihtgruppide kaasatus ja tegevuse mõju ühiskonnale, sh valitud meetodite ja tegevuste
mõjusus ja asjakohasus;

4) projekti meeskonna ja kaasatud ekspertide kompetents ning varasemad kogemused
teaduse populariseerimisel.
7.

Taotluse
esitamiseks
tuleb
täita
elektrooniline
osalusvorm
aadressil
www.etag.ee/konkursid ja samasse laadida taotluse fail, mis sisaldab järgmist
informatsiooni:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
2) arveldusarve number ja selle omaniku nimi;
3) taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri (taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna) ja
kuupäev;
4) vajadusel lisadokumendid.

8.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 9. märtsiks 2017. a Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur
(aadress www.etag.ee/konkursid).

9.

Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest,
esitades kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mailis Reps
minister

