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KBFI arengufondi põhikiri 

§ 1. Üldsätted 

Käesoleva „KBFI arengufondi põhikirja“ (edaspidi põhikiri) eesmärgiks on sätestada 

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (edaspidi KBFI, instituut) arengufondi (edaspidi 

arengufond, fond) moodustamise, rahastamise ning kasutamise tingimused ja kord. 

§ 2. Arengufondi eesmärk 

Arengufondi eesmärgiks on toetada instituudi seisukohalt oluliste või vajalike 

uurimisteemade käivitamist, uute ideede arendamist ning instituudi arengukavas määratud 

strateegiliste uurimissuundade tugevdamist juhul kui nende tegevuste elluviimist ei ole 

võimalik tagada tavapäraste sise- ja/või välismaiste rahastusmeetmetega. 

§ 3. Arengufondi moodustamine ja lõpetamine 

(1) Arengufond moodustatakse tähtajatuna. 

(2) Arengufondi moodustamise, selle otstarbe, kestuse ja lõpetamise otsustab KBFI 

teadusnõukogu. 

§ 4. Arengufondi rahalised vahendid 

(1) Rahaliste vahendite suunamise arengufondi otsustab teadusnõukogu. 

(2) Arengufondi rahalised vahendid moodustatakse üldjuhul eraldistena:  

1) instituudi erakorralistest ja ühekordsetest laekumistest; 

2) teadus- ja arendustegevuse või teenuse osutamise lepingute üldkulu eraldistest; 

3) instituudi ülalpidamiskuludeks eelarvesse laekuvatest rahastusmeetmetest 

(baasfinantseerimine jmt); 

4) muudest instituudile laekuvatest vahenditest, juhul kui see ei ole vastuolus 

rahastamisallika reeglitega. 

(3) Arengufondi rahaliste vahendite jääk arengufondi lõpetamisel läheb instituudi 

üldeelarvesse. 

(4) Arengufondi rahaliste vahendite üle peab arvestust instituudi raamatupidamine. 

§ 5. Arengufondi kasutamise tingimused 

(1) Arengufondist  toetatakse teadus- ja arendustegevuse taotlusi käesoleva korra § 2 

nimetatud eesmärkidel eeldusel, et fondi toel käivitatav tegevus toimub instituudis ning 

langeb kokku instituudi strateegiliste eesmärkidega. 

(2) Arengufondi toetuse perioodil peab toetuse saaja taotlema vahendeid ka muudest 

teadusrahastuse allikatest või tagama tegevuse jätkusuutlikuks muutumise muul viisil. 

§ 6. Arengufondi rahastatavad tegevused 

(1) Arengufondist toetatakse järgmisi tegevusi ja kulusid: 
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1) instituudi arengukava ja uurimissuundade elluviimiseks, kaasa arvatud uute 

suundade käivitamiseks vajaliku kompetentsiga töötaja(te) teadus- ja 

arendustegevuse otsesed kulud, sealhulgas tööjõukulud koos maksudega; 

2) instituudi arengukava elluviimiseks olulise taotluse ettevalmistamine; 

3) uue suuna avamiseks või instituudi strateegia elluviimiseks olulise hinnalise 

katseseadme soetamine; 

4) investeeringud KBFI-s tehtud teadusel põhineva leiutise kommertsialiseerimiseks 

eeldusel, et on olemas vähemalt sama palju panustav erainvestor; 

5) muud arengufondi eesmärkidest tulenevad tegevused.  

(2) Arengufondist ei rahastata: 

1) instituudi jooksvate kulude katmist ja käimasolevate uurimisteemade sildrahastamist; 

2) toetuse eelarvet ületavaid kulutusi; 

3) ilmselgelt ebamõistlikke kulusid. 

(3) Arengufondist rahastatava tegevuse minimaalne aastane maht on 50 000 eurot. 

§ 7. Arengufondi nõukogu 

(1) Arengufondi vahendite kasutamise otsustamiseks moodustab instituudi teadusnõukogu 

kolmeaastaseks perioodiks vähemalt kuueliikmelise arengufondi nõukogu, kuhu 

ametikoha järgi kuuluvad instituudi direktor (nõukogu esimees) ja teadusala asedirektor 

ja laborite esindajad. 

(2) Arengufondi nõukogu võib kaasata oma tegevusse eksperte. 

(3) Arengufondi nõukogu teeb otsused lihthäälteenamusega, häälte poolnemisel otsustab 

nõukogu esimehe hääl. 

(4) Nõukogu otsus vormistatakse kirjalikult ja selle allkirjastab nõukogu esimees. 

(5) Nõukogu otsus on lõplik. 

§ 8. Arengufondi kasutamise otsustamine 

(1) Arengufondi kasutamise täpsema reeglistiku kehtestab arengufondi nõukogu. 

(2) Arengufondi kasutamise otsustab arengufondi nõukogu jooksvalt vastavalt taotluste 

laekumisele. 

(3) Arengufondi kasutamine vormistatakse direktori käskkirjaga, milles näidatakse ära 

toetuse saaja, toetuste maht ja periood. 

(4) Toetuse andmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotlejaid e-kirja teel. 

§ 9. Arengufondi kasutamise taotlus 

(1) Arengufondist võivad toetust taotleda nii instituudi akadeemilised töötajad kui 

instituudiga taotluse esitamise hetkel mitte seotud isikud (edaspidi taotleja). 

(2) Arengufondi toetus eraldatakse teadus- ja arendustegevuse teostamiseks KBFI-s. 

(3) Arengufondist toetuse saamiseks esitab taotleja arengufondi nõukogu esimehe nimele 

allkirjastatud vormikohase avalduse (käesoleva põhikirja Lisa 1), mis sisaldab: 

1) põhjendust milleks, kui palju ja milliseks perioodiks toetust soovitakse; 

2) toetuse kasutamise eelarvet vastavalt käesoleva korra § 6 lõikele 1; 
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3) edasist tööplaani nii teadustegevuses kui rahastamise taotlemisel (millistest allikates, 

millal). 

4) taotleja ja kaasatud isikute CV-d. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud taotleja CV sisaldab: 

1) ülevaadet teadussaavutustest (sealhulgas peamised artiklid, viidatavus jmt; osalus 

koostööprojektides, taristu arendamises); 

2) tulemusi järelkasvu kasvatamisel (juhendamised, õpetamine ülikoolides); 

3) välisrahastuse (uurimistoetused, aparatuur) taotlemise tulemusi; 

4) teaduskorralduslikke saavutusi. 

§ 10. Aruandlus 

(1) Arengufondi kasutamise otsustest teavitab direktor teadusnõukogu. 

(2) Toetuse kasutamise üle peab arvestust instituudi raamatupidamine. 

(3) Arengufondi vahendite laekumise ja kasutamise kohta koostatakse aastaaruanne, mis 

esitatakse instituudi teadusnõukogule kinnitamiseks koos instituudi majandusaasta 

aruandega. 

(4) Arengufondist saadud toetuse elluviimise kohta esitab taotleja hiljemalt 2 kuu jooksul 

peale toetuse perioodi lõppu kirjaliku aruande, mis sisaldab: 

1) hinnangut toetuse eesmärkide saavutamise kohta; 

2) ülevaadet toetuse eelarve täitmisest; 

3) ülevaadet jätkutegevustest; 

4) muud tegevuste elluviimise seisukohast olulist informatsiooni. 

§ 11. Lõppsätted 

(1) Käesoleva korra ja selle muudatused kinnitab teadusnõukogu. 

(2) Käesolev kord jõustub 01. juulil 2020.a. 
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LISA 

KBFI Arengufondi avaldus 

 

Projekti nimi: 

 

Projekti põhiidee: 

 

Planeeritud tegevuse olemus - mis tegevuseks taotled (nt värbamine; uue suuna avamine): 

 

Tegevuse sisu – mis konkreetseid tegevusi sa taotletava raha eest ette võtaksid: 

 

Mida taotleja võidaks – kuidas toetus teadlast ennast ja tema karjääri toetaks: 

 

Mida KBFI võidaks – miks peaks KBFI huvitatud olema: 

 

Kuidas jõutakse järgmise rahastuseni: 

 

Taotletava toetuse maht ja soovitav eelarve: 

 

Lisa: taotleja CV 

 


