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Vabariigi Valitsuse korraldus 

„„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ 

prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme 

„Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja 

osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse 

„Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri 

toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava kinnitamine“ 

Lisa 

 

 

Meetme „Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse 

„Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava 

 
Nr Toetuse 

taotleja 

Projekti 

partnerid 

Projekti 

nimetus 

Projekti eesmärk Projekti tulemused Projekti 

rakendamise 

eeldatav 

tähtaeg 

Projekti 

eeldatav 

maksumus
1
 

eurodes 

Projektile 

eraldatav 

toetuse 

suurim 

summa 

(sisaldab 

EL toetust 

ja riiklikku 

kaasfinant-

seeringut) 

eurodes 

Toetuse 

suurim 

osakaal   

abi-

kõlb- 

likest 

kulu-

dest 

% 

Püsikulude katmine 

vastavalt perioodi 2014–

2020 struktuuritoetuse 

seaduse § 15 lg 4 p-le 9
2
 

1 Tartu 

Ülikool 

Eesti 

Biokeskus 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

33 473,78 

Eesti 

Genoomika-

keskus 

 

Eesti 

Genoomikakeskuse 

infrastruktuuri terviklik 

väljaarendamine. 

Osalemine Euroopa 

biopankade 

Loodud on terviklik 

DNA variantide 

andmebaas 50 000 

geenidoonori kohta; 

täiendatud on 

Geenivaramu 

01.01.2016 – 

31.12.2020 

1 912 787,37 1 817 148 95 Täiendavate püsikulude 

katmine ajavahemikul 

2016–2026 toimub Tartu 

Ülikooli Eesti 

Geenivaramu 

tuumiktaristu, 

                                                           
1
 Toetuse saajad esitavad lõpptaotluse esitamisel rakendusüksusele kirjaliku kinnituse omafinantseeringu kohustuse täitmise võimekuse kohta perioodi 2014–

2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 kohaselt. 
2
 Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse 

perioodi algusest kuni perioodi  2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud kohustuse täitmiseni. 
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eurot) konsortsiumi BBMRI-

ERIC tegevustes 

andmekogu 10% 

ulatuses (kuni 2000 

geenidoonorit ehk 4% 

kogu kohordist) uute 

andmetega. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 80 

baasfinantseerimise ja 

omateenitud tulu 

finantsallikatelt.  

Kulude suurus 

hinnanguliselt 2016. a 

4300 eurot aastas, 2017.–

2020. a 12 902 eurot 

aastas; 2021.–2024. a 

13 559 eurot aastas, 

2025.–2026. a 14 385 

eurot aastas 

2 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikooli 

Kübernee-

tika 

Instituut 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

6632,50 

eurot); 

Eesti Keele 

Instituut 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

8198,75 

eurot); 

Eesti 

Kirjandus-

muuseum 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

6000 eurot) 

Eesti Keele-

ressursside 

Keskuse 

(EKRK) 

ühendatud 

sisuotsing 

Projekti eesmärk on 

käivitada EKRK 

ühendatud sisuotsingu 

teenused vastavalt 

CLARINi võrgustiku 

arengule 

Tulemuseks on 

funktsionaalne 

otsisüsteem ning 

paranenud juurdepääs 

varem 

digiarhiveeritud 

infoallikatele. 

Tagatud on 

teadustaristu 

ühiskasutus ja 

suurenenud Eesti 

teadlaste võimalused 

kasutada 

rahvusvahelist 

teadustaristut. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 

120 

01.09.2016 – 

31.12.2020 

753 931,58 716  235 95 Püsikulud on aastatel 

2016–2017 kuni 47 000 

eurot aastas; aastal 2018 ja 

2020. a  90 000 eurot 

aastas; 2019. a 75 000 

eurot; 2021.–2024. a 

68 000 eurot aastas. 

Katteallikad on riiklik 

programm „Eesti 

keeletehnoloogia (2011–

2017)“ ning osaliselt 

riiklik 

tuumiktaristu toetus. 2018. 

a käivitub uus Eesti 

keeletehnoloogia 

programm 

3 Haridu-

se Info-

tehno-

loogia 

Siht-

- Eesti teaduse 

ja hariduse 

andmeside 

optilise 

magistraal-

Optilise magistraalvõrgu 

läbilaskevõime 

suurendamine 

akadeemilise 

magistraalvõrgu 

Suurenenud on 

andmekanalite hulk 

Tallinna ja Tartu 

vahel, Tallinnas 

Mustamäel TTÜ ja 

01.09.2016 – 

01.09.2018 

575 000 546 250 95 Infrastruktuuri objekti 

kasutamisel aastatel 2016–

2023 täiendavaid 

püsikulusid ei lisandu 
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asutus võrgu 

ajakohasta-

mine 

kasutusmahu pideva 

kasvu tõttu 

KBFI suunal, Tartus 

TÜ ja Tartu 

Observatooriumi 

(TO) suunal.  TO-le 

tehakse EUMETcast 

Terrestrial abil 

kättesaadavaks 

Copernicuse 

programmi raames 

orbiidile saadetavate 

Maa jälgimise 

satelliitide 

andmevood. 

Uuendatud taristu 

kasutajate arv projekti 

lõpuks 4500 

4 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

14 443,44 

eurot); 

Statistika-

amet 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

2684,38 

eurot); 

Tallinna 

Ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

3583,88 

eurot) 

 

Info-

tehnoloogi-

line 

mobiilsus-

observa-

toorium 

(IMO) 

Arendada välja 

mobiilsusuuringuid 

toetav andmetaristu, 

mis integreerib IT-

põhiseid 

(mobiiltelefonid, 

sensorid jms) ja riigi 

isikupõhiseid e-

andmeid (loendused, 

registrid jms) 

sisaldavaid 

andmeallikaid  

 

Välja on arendatud 

taristu komponendid 

ja funktsionaalsused, 

sh: 

(1) Mobiiliandmestik 

(2) Riigiandmestik 

(3) 

Kontekstiandmestik 

(4) Taristul 

põhinevate 

integreeritud 

väljundite arendamine 

andmetarbijatele.  

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 34 

01.01.2016 – 

31.08.2022 

814 378,95 773 660 95 Andmetaristu ja 

kasutajaportaali 

ülalpidamisega kaasnevad 

püsikulud (hinnanguliselt 

12 000 eurot aastas) 

kannab Statistikaamet 

enda eelarvest. Muud 

püsikulud tekivad seoses 

isikuandmete serverite iga-

aastase 

hooldusvajadusega, TTÜ 

linnasensorite võrgu 

hooldamisega, TTÜ ja TÜ 

andmelaboritega. Need 

kulud on hinnanguliselt 

4500 eurot aastas ja 

kaetakse asutuste 

eelarvetest  

5 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

Eesti 

eluteaduste 

Arendada Eesti 

eluteaduse  

Tulemuseks on 

andmete halduse ja 

01.03.2016 – 

31.08.2022 

1 352 172,64 1 284 564 95 Püsikuludeks on tarkvara 

arendajate ning ELIXIRi  
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ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

7869,41 

eurot); 

Eesti 

Biokeskus 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

4915,55 

eurot); 

Keemilise 

ja 

Bioloogili-

se Füüsika 

Instituut 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

2861,42 

eurot) 

andmete 

teadustaristu 

(ELIXIR) 

infrastruktuuri, 

teenusplatvormi ja 

bioinformaatika 

kompetentsi. Saavutada 

ELIXIR Eesti keskuse  

täisvõimsus ning jõuda  

võimalikult laia Eesti 

eluteaduste 

teadlaskonna, 

doktorantide ja 

ettevõtluspartneriteni 

analüüsivõimekuse 

suurenemine 

koolituse kaudu ja  

koostööga samas 

valdkonnas 

tegutsevate 

infrastruktuuri 

pakkujate vahel. 

Praktilise 

andmeanalüüsi 

oskuste kasv. On 

käivitatud eraldi 

väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtete 

koostööprogramm. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 9 

tööjõukulud aastatel 2023–

2028 kuni 8 töökohta 

200 000–400 000 eurot 

aastas. Kulud on kaetud 

institutsionaalsete 

uurimistoetuste ning 

baasfinantseerimise 

vahenditest 

6 Tal-

linna 

Tehni-

kaüli-

kool 

Eesti Maa-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

28 283 

eurot) 

Nutika 

tootmise 

tuumiktaristu 

(Industry 

4.0) – Smart 

Industry 

Centre 

(SmartIC) 

arendamine  

Luua nutika tootmise 

(Industry 4.0) taristu, 

mis koondab 

hajusstruktuurid 

Tallinna 

Tehnikaülikoolis ja 

Eesti Maaülikoolis 

mehaanika, 

masinaehituse, 

automaatika, 

mehhatroonika, 

materjaliteaduse ja        

-tehnoloogia ning 

infotehnoloogia alal 

 

 

Projektiga on tagatud 

kõrgtehnoloogilise 

tootmise ja 

tootearenduse alal 

teaduse 

infrastruktuuri 

väljaarendamine. 

Käivitatud on Smart 

Industry Centre, 

millega 

on toetatud nutika 

spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondade 

arenguvajadusi 

tööstuses IT 

rakendamisel nutika 

tootmise, 

tootearenduse ja 

01.08.2016 – 

31.07.2018 

1 679 129,48 1 595 173 95 Püsikulud on 109 200 

eurot. Projekti 

omafinantseering ja 

edasised uute seadmete 

püsikulud kaetakse TTÜ ja 

EMÜ eelarvest.  

Peale projekti lõppu 

kaetakse uute seadmete 

otseseid püsikulusid 

seadmete 

majandustegevusega 

saadud tuludest  
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kvaliteedikontrolli 

valdkonnas. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 50 

7 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

15 770 

eurot); 

Keemilise 

ja 

Bioloogili-

se Füüsika 

Instituut 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

13 520,05 

eurot) 

Nano-

materjalide 

tehnoloogia-

te ja 

uuringute 

keskus 

(NAMUR+) 

Arendada 

välja tipptasemel 

infrastruktuur 

nanomaterjalide 

valmistamiseks, 

uurimiseks ja 

rakendamiseks. 

Koondada  

projekti partnerite 

kõrgtehnoloogiline 

nanomaterjalide 

uurimisaparatuur 

atraktiivseks 

kombineeritud 

nanomaterjalide ja 

nanoohutuse alaseks 

tõmbekeskuseks 

Täiendatud on 

infrastruktuur 

nanomaterjalide 

iseloomustamiseks nii 

füüsikalis-keemiliste 

kui ka bioloogiliste 

meetodite abil. 

Teadusasutustele ning 

ettevõtetele on loodud 

vaba juurdepääs 

maailma tipptasemel 

infrastruktuuril. 

Loodud on 

uurimisteenuste 

süsteem, mis hõlmab 

nii konsultatsioone, 

tehnoloogia- ja 

mõõtmistealaseid 

teenuseid kui ka 

mõõtmistulemuste 

töötlemist. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 

150 

01.09.2016 – 

31.08.2021 

1 875 931,58 1 782 135 95 Täiendavad püsikulud 

alates 2019. aastast 

hinnanguliselt 46 000 

eurot aastas. Püsikulude 

katmise peamised allikad 

on olemasolevad 

uurimistoetused ja 

baasfinantseerimine.   

Osaliselt aitab püsikulusid 

katta ka pakutavatest 

tasulistest teenustest 

saadav tulu 

8 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

63 000 

eurot); 

Keemilise 

ja 

Bioloogili-

European 

Spallation 

Source ERIC 

instru-

mentide 

kavandami-

ne, 

projekteeri-

mine ja 

ehitamine 

ning 

Eesti osalus Euroopa 

neutronkiirgusallika 

rajamisel. Eesmärgiks 

luua jätkusuutlik 

ESS kasutajaskond 

Eestis; töötada koos 

Eesti ettevõtetega välja 

meetodid 

kõrgtehnoloogiliste 

materjalide ja seadmete 

analüüsimiseks. Viia 

Kaudse panuse 

projektid Eesti riigi 

kohustuste täitmiseks 

ESS väljaarendamisel 

on ellu viidud. 

Vähemalt 70% 

toetusest peab 

minema arvesse Eesti 

in-kind panusena 

(vastasel juhul toetuse 

mahtu vähendatakse). 

01.09.2015 – 

31.08.2022 

3 157 894,74 3 000 000  95 Projekti partneritele ei 

kaasne seoses 

infrastruktuuri 

jätkusuutlikkuse 

tagamisega otseseid 

püsikulutusi pärast 

projekti lõppu. Tuginedes 

ESS asutamisotsusele 

((EL) nr 2015/1478) ning 

Eesti Vabariigi avaldusele 

Rootsi haridusministrile, 
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se Füüsika 

Instituut 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

4525 eurot) 

rakendamine 

teaduslikeks 

uuringuteks 

(ESSource) 

ellu kaudse panuse 

projektid, et täita Eesti 

riigi 

kohustus ESS 

väljaarendamiseks 

Koolitatud on Eesti 

teadlasi (sh 

doktorandid, 

järeldoktorandid, 

teadurid, 

vanemteadurid jt) 

ESS tehnoloogiate 

alal.  

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 20 

katab Eesti Vabariik ESS 

käitamiskulusid vastavalt 

eelnimetatud 

dokumentides kirjeldatule. 

Vajalikud maksed tehakse 

riigieelarvelistest 

vahenditest vastavalt Eesti 

teadlaste ja inseneride 

kasutatud mõõtmisajale 

9 Tartu 

Ülikool 

Eesti 

Maaülikool 

(omafi-

nantseering 

32 500 

eurot); 

Sihtasutus 

Tartu 

Ülikooli 

Kliinikum 

(omafi-

nantseering 

47 236,95 

eurot) 

Kliiniliste 

teadusuurin-

gute üksuse 

välja-

arendamine 

Riikliku 

siirdemeditsiini ja 

kliiniliste 

teadusuuringute 

keskuse (RSKTK) 

terviklik 

väljaarendamine 

(1) Ühendatud ja 

koostoimivad 

kliiniline andmebaas, 

haiguspõhiste 

biomaterjalide kogu ja 

digitaliseeritud 

patoloogia kirjeldus. 

(2) Loodud 

võimalused erinevate 

faaside 

ravimiuuringuteks 

Eestis. 

(3) Paranenud 

veterinaarsete 

kliiniliste uuringute 

kvaliteet nakkuste 

tuvastamiseks ning 

kujunenud 

laiapõhjaline 

koostöö rahva tervise 

heaks. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 80 

01.01.2016 – 

31.12.2020 

2 249 606,32 2 137 126 95 Infrastruktuuri  

täiendavate püsikulude 

suurus on arvestuslikult 

500 000 eurot. 

Haldamiskulud kaetakse 

taotleja ja partnerite 

omavahenditest, vastavad 

kulud on partnerite 

eelarvetesse planeeritud. 

Kuigi keskuse tööd hakkab 

finantseerima eeskätt 

Eestis saadaolev 

teadusraha, on keskuse 

rahastamisel tähtsaks 

sihiks välisrahastajate 

kaasamine 

10 Tartu 

Ülikool 

Keemilise 

ja 

Bioloogili-

se Füüsika 

Instituut 

(panus 

Eesti 

teaduspilve 

loomine 

(ETAIS II) 

Täiendada Eesti 

Teadusarvutuste 

Infrastruktuuri uute 

teadusarvutuspilve ja 

teadusandmete 

(1) Ühendatakse kolm 

seni suhteliselt 

eraldatud 

teadusarvutuskeskust 

ühtseks ressursiks, 

mis võimaldab 

01.09.2016 – 

31.12.2019 

2 186 557,90 2 077 230 95 Püsikulud kaetakse 

tuumiktaristu toetusest 

ning asutuste 

omavahenditest. ETAIS 

pilveteenuse 

ekspluatatsioonikulud on 
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omafinant-

seeringusse 

25 825 

eurot); 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

27 462,5 

eurot); 

Hariduse 

Infotehno-

loogia 

Sihtasutus 

(HITSA) 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

5865 eurot) 

haldamise, jagamise ja 

säilitamise teenustega, 

mis võimaldaks Eesti 

teadlastel paremini 

tegutseda arvutus- ja 

andmemahukates 

teadusharudes  

arvutuste sooritamist 

platvormist ja 

asukohast sõltumatult.  

(2) Luuakse 

pikaajaline andmete 

säilitamise võimalus, 

mis võimaldab 

teadusandmeid 

korduskasutada ja 

teiste 

teadusgruppidega 

jagada.  

(3) Ühtne ja kõigile 

kättesaadav ressurss 

vabastab teadlase oma 

riistvara soetamise ja 

haldamisega seotud 

kuludest.  

(4) Keskuse 

spetsialistid pakuvad 

kasutajatuge ja 

väljaõpet.  

(5) Avatud platvorm 

ja standardiseeritud 

rakendusliides (API) 

võimaldavad kergesti 

liituda uutel 

teenusepakkujatel. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 12 

2016.–2019. a 332 000 

eurot aastas. 
Ekspluatatsioonikuludeks 

on elekter, personalikulu 

taristu haldamiseks ja 

ruumide kasutamisega 

seotud kulud. 

Pärast projekti lõppu peab 

teenuste hind katma 

igapäevased 

ülalpidamiskulud ja 

kasutajatoe kulud, riistvara 

uuendamiseks taotletakse 

riiklikku toetust. 

Väiksemad uuendused ja 

remont tehakse partnerite 

omavahenditest 

 

11 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

24 398,86 

eurot) 

 

Analüütilise 

Keemia 

Kvaliteedi 

Infra-

struktuuri 

(AKKI) 

täiendava 

analüütilise 

võimekuse 

arendamine 

Luua keemilise 

analüüsi tippseadmete 

„ristkasutusvõrgustik“ 

uurimisasutuste vahel, 

võimaldamaks ellu viia 

erinevat aparatuuri 

nõudvaid projekte ja 

vältimaks aparatuuri 

dubleerimist; olla 

innovatsiooni ja 

AKKI näol 

arendatakse välja 

teadustaristu 

platvorm, mis pakub 

enamikku keemilise 

analüüsi teenuseid, 

mida Eesti 

teadusasutused ja 

ettevõtted vajavad. 

Teenuseid pakutakse 

01.01.2016 – 

31.12.2020 

1 536 806,32 1 459 966 95 Püsikulusid tekib vähe 

ning need on tagatud 

jooksvate teadusprojektide 

ja TA lepingutega ning 

asutuste omavahenditega. 

Püsikulud ajavahemikul 

2021–2025 on 9500 eurot 

aastas. 

Hinnanguline vajadus 

rakenduse tarkvaraliseks 
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tehnoloogia arenduse 

tugiüksus tööstusele;  

olla analüütilise keemia 

alase hariduse ja 

teadmussiirde keskus;  

olla analüütilise keemia 

tugistruktuur Eesti 

osalusel erinevates EL 

koostöövõrgustikes 

 

 

 

 

kolmes variandis: (1) 

analüüsi teevad AKKI 

aparatuuriga AKKI 

spetsialistid; (2) 

analüüsi teevad AKKI 

aparatuuriga 

kasusaaja spetsialistid 

ja (3) analüüsi teevad 

kasusaaja 

aparatuuriga 

kasusaaja 

spetsialistid, 

kasutades AKKI välja 

arendatud metoodikat. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 25 

arendustööks ja 

hoolduseks on 6000 eurot 

aastas ja see kaetakse 

eespool prognoositud 

lepinguliste tegevuste 

portfelli kasvuga järgmisel 

10 aastal  

12 Tartu 

Ülikool 

Tallinna 

Tehnika-

ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

7618,17 

eurot); 

Eesti 

Maaülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

5639,55 

eurot); 

Tallinna 

Ülikool 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

17 769,65 

eurot); 

Eesti 

Loodus-

Loodus-

teaduslikud 

arhiivid ja 

andme-

võrgustik 

(NATARC) 

NATARC teekaardi 

investeerimisettepaneku 

üldeesmärgiks on 

taristu funktsioonide ja 

teenuste lõpuni 

väljaarendamine, 

sealhulgas konsortsiumi 

koostöö 

edasiarendamine  

 

On välja arendatud 

NATARC 

infosüsteem eesliini 

teadusele vajalike 

andmete 

talletamiseks, 

toimetamiseks, 

analüüsimiseks ning 

publitseerimiseks. 

Valdav enamik Eesti 

loodusteaduslikest 

kollektsioonidest, 

kokku üle 2 miljoni 

säiliku ja üle 50 000 

eluslooduse liigi, on 

optimaalselt ja 

turvaliselt hoiustatud, 

tagatud on nende 

pikaajaline säilimine 

ning kättesaadavus 

teadlastele üle 

maailma. 

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

01.01.2016 – 

31.12.2021 

1 637 368,43 1 555 500 95 Infosüsteemiga seotud 

püsikulud on ajavahemikul 

2016–2026 keskmiselt 

196 987 eurot aastas, mis 

kaetakse TÜ ja TTÜ 

struktuuriüksuste 

baasfinantseerimisest ja 

teaduskollektsioonide 

toetusest ning osaliselt 

tuumiktaristu 

toetussummast.  

Alates 2019. a on 

prognoositud püsikulude 

osalist katmist ka 

NATARC infosüsteemi 

põhjal arendatud 

globaalsete pilveteenuste 

rakenduste baasil sõlmitud 

spin-off lepingute kaudu.  

Keskkonnaagentuuri  

hinnangulised püsikulud 

andmevahetusteenuse 

tagamisel on keskmiselt 

1855 eurot aastas, mis 
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muuseum 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

3131,75 

eurot); 

Keskkon-

naagentuur 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

500 eurot) 

arv projekti lõpuks 20 

 

kaetakse 

Keskkonnaministeeriumi 

riigieelarvelistest 

vahenditest 

13 Tartu 

Ülikool 

Statistika-

amet 

(panus 

omafinant-

seeringusse 

12 531,50 

eurot) 

Euroopa 

Sotsiaal-

uuring Eestis 

2016–2022 

Eesmärgiks on teaduse 

infrastruktuuri 

(Euroopa 

Sotsiaaluuringu taristu 

Eesti osa) 

funktsionaalsuse 

suurendamine  

täiendavate andmete 

lisamisega ja taristu 

juba olemasolevate 

osade funktsionaalsuse 

tagamine Eestis; ESS 

on osa rahvusvahelisest 

ERIC ühisprojektist, 

millega Eesti on 

ühinenud  

Perioodil 2016–2022 

on Eestis korraldatud 

kolm uuringulainet, 

voorude andmed on 

lisatud andmekogusse 

ja andmekogu 

kasutajasõbralikkus, 

kasutatavus ning 

kättesaadavus 

suurenenud.  

Uuendatud taristut 

kasutavate teadurite 

arv projekti lõpuks 

280, lisaks 40 

valitsussektoris 

analüütilise tööga 

seotud inimest 

01.01.2016 – 

31.08.2022 

368 421,50 350 000 95 Alates 2023. a 15 000 

eurot aastas, kaetakse TÜ 

ühiskonnateaduste 

instituudi vahenditest 

 KOKKU      20 099 986,32 19 094 987   

 


