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LISALEPING  
(Eesliiniuuringute toetamine) 

 
[juhtivteadlast vastuvõtva ja palkava õigussubjekti nimi], (edaspidi „toetusesaaja”), 
 
ühelt poolt ja  
 
[juhtivteadlase nimi, kodakondsus, passinumber], (edaspidi „juhtivteadlane”), 
 
teiselt poolt,  
 
on kokku leppinud järgmised tingimused ja nõustuvad täielikult toetuslepingus (Euroopa 
Teadusnõukogu toetusleping nr XXX) määratletud tingimustega, millel on käesolevas 
lepingus sama tähendus. 1 
 
 

1.  Lepingu reguleerimisala  
[Kõnealune punkt peab sisaldama vähemalt järgmist:] 
 
Käesolevas lepingus määratakse kindlaks projekti „[projekti täielik nimi]” (edaspidi 
„projekt”) rakendamise tingimused ning juhtivteadlase ja toetusesaaja vastavad õigused ja 
kohustused. Käesoleva lisalepingu sätted, mis ei ole kooskõlas toetuslepinguga, on 
õigustühised. 
 
 
 
 
 
 

2. Toetusesaaja õigused ja kohustused  
[Kõnealune punkt peab sisaldama vähemalt järgmist:] 
 
Toetusesaaja: 
 

1. toetab juhtivteadlast uurimisrühma juhtimisel ja annab juhtivteadlasele vajalikul 
määral haldusabi, eelkõige seoses järgmisega: 

a. finantsteabe õigeaegsus ja selgus; 

b. üldine juhtimine ja rahaliste vahendite aruandlus; 

c. nõuanded toetusesaaja sisestrateegiate ja Euroopa Teadusnõukogu või 
komisjoni poliitika kohta; 

d. projektikoosolekute organiseerimine ja projekti üldine koordineerimine; 

                                                 
1 Toetusleping tähendab seitsmenda raamprogrammi raames toetusesaaja ja komisjoni vahel sõlmitud Euroopa 
Teadusnõukogu eesliiniuuringutega seotud toetuste andmise lepingut, sealhulgas selle lisad. 
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2. pakub juhtivteadlasele ja tema uurimisrühma liikmetele projekti elluviimise jooksul 
uurimisalast tuge I lisa kohaselt, eelkõige seoses infrastruktuuri, vahendite, toodete 
ning muude uurimise teostamiseks vajalike teenustega;  

 
3. tagab, et juhtivteadlasel ja tema uurimisrühma liikmetel on kasutustasuta juurdepääs 

taustteabele ja teadmistele, mida neil on vaja I lisas kindlaksmääratud projekti 
elluviimiseks; 

4. tagab juhtivteadlasele asjakohased lepingutingimused, eelkõige seoses järgmisega: 

a. põhi-, haigus- ja lapsehoolduspuhkus; 

b. töötervishoiu ja ohutusnõuded; 

c. üldine sotsiaalkindlustusskeem, nt pensioniõigused; 

6. tagab juhtivteadlasele vajaliku uurimisalase sõltumatuse, eelkõige seoses järgmisega: 
 

a. toetusesaaja või muude õigussubjektide juures töötavate uurimisrühma 
liikmete valimine vastavalt uurimiseks vajalikele teadmistele ja oskustele, 
sh piisav reklaam; 

 
b. kontroll eelarve üle seoses selle kasutamisega teaduslike eesmärkide 

saavutamiseks; 
 

c. õigus esitada komisjonile teaduslikke aruandeid; 
 

d. õigus avaldada asjaomaseid uurimistöid peaautorina ning kutsuda 
kaasautoriteks ainult neid, kes on selle töö valmimisele oluliselt kaasa 
aidanud; 

7. teatab juhtivteadlasele kõigist asjaoludest, mis mõjutavad projekti rakendamist või 
võivad kaasa tuua toetuslepingu peatamise või lõpetamise; 

8. annab kogu projekti või osa sellest ja kõik toetuse eelmaksed, mis ei kajastu kinnitatud 
kulutaotlusel, kehtivaid riiklikke õigusakte ja komisjoni lepingut järgides üle uuele 
toetusesaajale, kui juhtivteadlane on otsustanud projekti üle anda kõnealusele uuele 
toetusesaajale. Toetusesaaja esitab kehtiva taotluse muudatuse tegemiseks või teavitab 
komisjoni juhul, kui ta on projekti üleandmise vastu. 

 
 
 

3. Juhtivteadlase õigused ja kohustused 
[Kõnealune punkt peab sisaldama vähemalt järgmist:] 
 
 

Juhtivteadlane:  
 
1. 
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a) võtab kõik asjakohased meetmed teostamaks tõhusat järelevalvet projekti 
teadusliku ja tehnoloogilise elluviimise üle; 

b) vastutab projekti teadustööga seotud aruandluse eest ja aitab tõhusalt kaasa 
finantsjuhtimise aruannete koostamisele; 

c) teatab toetusesaajale õigel ajal kõigist sündmustest ja asjaolude muutustest, mis 
avaldavad toetuslepingu täitmisele tõenäoliselt mõju, muu hulgas järgmisest: 

- projekti kavandatav üleandmine uuele toetusesaajale;  

- kõik muudatused seoses teabega, mis on olnud aluseks Euroopa 
Teadusnõukogu toetuslepingu artiklis 2 osutatud lisalepingu 
allkirjastamisele; 

- kõik muudatused seoses teabega, mis on olnud aluseks Euroopa 
Teadusnõukogu eesliiniuuringute toetuse andmisele; 

- kõik projekti rakendamist mõjutavad isiklikud põhjused; 

d) järgib Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingu jaotises II.9 sätestatud 
konfidentsiaalsusnõudeid; 

e) teatab kooskõlas Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingu II lisa jaotisega II.12 
kõikides asjaomastes väljaannetes ja muus meedias Euroopa Teadusnõukogu 
eesliiniuuringute toetuse raames levitamistegevuseks antava ühenduse toetuse 
saamisest; 

2. austab toetusesaaja intellektuaalomandi õigusi projekti ajal ja pärast projekti lõppu; 

3.  teeb toetusesaajale ettepaneku projekti üleandmise ulatuse kohta, juhul kui toetusesaaja 
soovib projekti uuele toetusesaajale üle anda. Juhtivteadlane teeb toetusesaajale ka 
ettepaneku uuele toetusesaajale üleandmise korra kohta; 

4. esitab projekti uuele toetusesaajale üleandmisel toetusesaajale aruande projekti 
üleandmiseni tehtud teadusuuringute tulemuste üksikasjaliku kirjelduse ja edastab 
kõnealuse aruande koopia komisjonile.  

 
 
 

4. Konfidentsiaalsus, teadmised ja intellektuaalomandi õigused 
[Kõnealune punkt peab sisaldama vähemalt järgmist:] 
 
 
[Kõnealune punkt võiks hõlmata edasisi korraldusi toetusesaaja ja juhtivteadlase vahel 
tegevuste ajal ja pärast seda seoses intellektuaalomandi õigustega, eelkõige seoses 
taustteabele juurdepääsu, teadmiste kasutamise, avalikustamise ja konfidentsiaalsusega. 
Need peaksid olema kooskõlas toetuslepingu II lisaga ettenähtud sätete ja juhtivteadlaste 
töötingimustega.] 
 
 
 

5. Muud sätted 
[Kõnealune punkt peab sisaldama vähemalt järgmist:] 
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Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse [riigi nimi] õigusakte. Kõik käesolevast lepingust 
tulenevad vaidlused lahendatakse [riigi nimi].  
 
Käesolev leping on koostatud kolmes eksemplaris, millest üks antakse juhtivteadlasele, üks 
toetusesaajale ja üks komisjonile. 
 
 
 

6. Lisad 
 
Käesoleva lepingu lahutamatud osad on järgmised lisad: 
 
Euroopa Teadusnõukogu toetusleping nr XXX, mis hõlmab muu hulgas: 

• I lisa (Töö kirjeldus) 
• II lisa (Euroopa Teadusnõukogu üldtingimused) 

 
 
 
 
Koostatud [koht] inglise keeles kolmes eksemplaris 
 
Toetusesaaja nimel       
 
 
Seadusliku esindaja allkiri    Juhtivteadlase allkiri 
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