Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11
„Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord”
lisa 2
(muudetud sõnastuses)

A. Teadus- ja arendusasutuse siseriiklike ja rahvusvaheliste teadus- ja arendustegevuse
grantide (uurimis- ja arendustoetuste) ja teadus- ja arendustegevusega otseselt
seotud lepingute tulu ning litsentside, patentide ja kaitstud taimesordi müügi tulu
baasfinantseerimise arvestamiseks
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* Teadus- ja arendustegevuse lepingu (suulise lepingu korral arve), litsentsi, patendi,
kaitsealuse taimesordi identifikaator peab võimaldama identifitseerida seda asutuse
raamatupidamises; kui tegemist on suulise lepinguga, siis tuua ära teenuse või kauba nimetus
vastavalt arvele ning lisada märkuste lahtrisse selgitus, kui nimetusest ei selgu otsene seos
teadus- või arendustegevusega.
** Juhul kui nimetus või objekt ei võimalda määratleda granti, lepingu, litsentsi, patendi või
taimesordi otsest seost teadus- ja arendustegevusega, kirjeldada märkuste lahtris objekti sisu;
nimetus või objekt peab olema toodud ka originaalkeeles või muul sellisel viisil (nt akronüüm
või lepingu nr), et oleks võimalik tema identifitseerimine rahastaja andmebaasis.
*** Märkida finantseerija/lepingupartneri nimi ning juhul, kui leping on rahastatud osa B
punktis 8 loetletud struktuurivahendite meetmetest, siis ära märkida, millisest
struktuurivahendite meetmest on leping rahastatud.
**** Täitmine on soovituslik.

Asutuse juht:

Koostaja (nimi ja kontaktandmed):
1 (2)

B. Baasfinantseerimise mahu määramisel mittearvestatavad eraldised
1) riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu sihtfinantseerimiseks,
institutsionaalseks uurimistoetuseks, tuumiktaristu toetuseks, baasfinantseerimiseks,
teaduskollektsioonide ja infrastruktuuri ülalpidamiseks eraldatavad vahendid;
2) riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu Sihtasutuse Eesti
Teadusagentuur poolt eraldatavad vahendid (sh personaalsed uurimistoetused,
väliskoostöö toetused jm);
3) riigieelarvest riigi ja avalik-õiguslike teadus- ja arendusasutuste investeeringuteks
eraldatud vahendid;
4) uurija-professori toetus;
5) riigieelarvest teaduse tippkeskustele eraldatud tegevustoetus ja abikõlbmatu käibemaks;
6) infrastruktuuri arendamiseks ja personali koolitamiseks eraldatavad toetused;
7) baasfinantseerimise mahu arvestamisel arvesseminevate vahendite osa, mille
baasfinantseerimise taotleja on kasutanud teadus- ja arendustegevuse läbiviimise
vahendamiseks, sh koordineeriva projekti partneritele edastatud/edastatavad vahendid,
või hankimiseks mõnelt teiselt asutuselt, organisatsioonilt või isikult;
8) struktuurifondide vahendid, välja arvatud käesoleva määruse § 31 lõike 2 punktis 4
viidatud vahendid ning „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“
prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline
teadus- ja arendustegevus” meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku
mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid)
arendamiseks” tegevuste 4.2.1 „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine“
(nn RITA meede) ja 4.2.3 „Teadus- ja arendustegevuse programm nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ raames eraldatavad vahendid ning sama suuna
meetme 4.4 „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja
eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks“ tegevuste 4.4.1
„Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused“ ja 4.4.2
„Teadusarendustegevuse osak“ raames eraldatavad vahendid;
9) tavalise majandustegevuse toetamiseks eraldatud tegevustoetus;
10) Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogrammide (Erasmus+) vahendid;
11) hariduse ja koolitusega seotud projektideks, sealhulgas õppekavaarenduseks ja
õppematerjalide ettevalmistamiseks, õppeotstarbeliste veebikeskkondade või õppefilmide
tegemiseks ning lähetusteks eraldatud vahendid;
12) konverentside, seminaride, koolituste ja näituste korraldamiseks ning kirjastamiseks,
trükkimiseks ja digitaliseerimiseks eraldatud vahendid;
13) Euroopa Liidu territoriaalse koostöö ja naabruspoliitika instrumendi programmide
vahendid (Interreg jt);
14) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt eraldatud tehnoloogia arenduskeskuste meetme
toetused;
15) tulu lepingutest, mille teadus- ja arendusasutus on sõlminud asutustega, mille aktsionär
või osanik ta ise on või asutustega, kes kuuluvad teadus- ja arendusasutuse aktsionäride
või osanike ringi.

2 (2)

