EESTI VABARIIGI HARIDUS- JA TEADUSMINISTRI NING PRANTSUSE VABARIIGI
VÄLIS- JA EUROOPA ASJADE MINISTRI VAHELINE
HUBERT CURIEN’I KOOSTÖÖPROGRAMMI EESTI-PRANTSUSE ÜHISPROGRAMMI
„PARROT“ RAAMES TOIMUVA ÜHISTE TEADUSPROJEKTIDE KONKURSI REEGLITE
KEHTESTAMISE ADMINISTRATIIVKOKKULEPE
Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister ning Prantsuse Vabariigi välis- ja Euroopa asjade
minister, edaspidi „Pooled“,
arvestades Pariisis 26. jaanuaril 1993. a allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Prantsuse Vabariigi
vahelist teineteisemõistmise-, sõpruse- ja koostöölepingu artiklit 8,
arvestades 2. juulil 2002. a loodud ühisprogrammi „Georg Friedrich Parrot“,
leppisid kokku alljärgnevas:
Artikkel 1
Programmi eesmärk on arendada kahe riigi teaduslaborite ning -töögruppide vahelist
kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd ning toetada eelkõige uusi
koostööprojekte.
Artikkel 2
Eesti-Prantsuse teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd koordineerib Prantsusmaa poolt Välisja Euroopa asjade ministeerium koos Haridus-, Kõrgharidus- ja Teadusministeeriumiga ning
Eesti poolt Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi tööd korraldavad Prantsusmaa poolt
EGIDE, Eesti poolt Sihtasutus Eesti Teadusfond.
Artikkel 3
Programmi raames käivitatakse kaheaastaste ühiste teadusprojektide konkurss aastateks
2011–2012.
Artikkel 4
Konkursil võivad osaleda kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete juures asuvad
teaduslaborid või -töögrupid. Osaleda ei saa programmi eelmise, 2008. aasta konkursi
raames ajavahemikul 2009–2010 rahalist toetust saanud isikud. Programm hõlmab kõiki
teadusvaldkondi, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Doktorantide, järeldoktorite ja
noorte teadlaste kaasamine projektides on prioriteetne.
Artikkel 5
Läbi vaadatakse üksnes partnertaotlejate ühistaotlused, mis on esitatud mõlema riigi
vastutavatele institutsioonidele, kes moodustavad ühiskomisjoni, et võrrelda taotlustele antud
hinnanguid, valida välja paremad ühisprojektid ja otsustada koos neile antavate toetuste üle.
Projekte rahastatakse kaks aastat.
Artikkel 6
Rahastamine hõlmab ainult ühisprojektide raames uurimistööga tegelevate inimeste
reisikulude katmist. Igasugune muu rahastus, mis on vajalik teadusprojekti läbiviimiseks,
peab olema kaetud partnertaotlejate omavahenditest või tulema teistest rahastamisallikatest.

Artikkel 7
Prantsusmaa-poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja Eesti
teadustöötajate päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:
 Sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi tegelike kulutuste alusel 450 EUR ulatuses
ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks;
 Päevaraha suuruses 110 EUR/päev (mis on ettenähtud majutuseks ja
elamiskuludeks).
Artikkel 8
Eesti-poolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja Prantsuse teadustöötajate
päevarahad Eestis viibimise ajal:
 Sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi tegelike kulutuste alusel 500 EUR
ulatuses ning tervisekindlustus Prantsusmaal viibimise ajaks;
 Päevaraha suuruses 80 EUR/päev (mis on ettenähtud majutuseks ja
elamiskuludeks).
Artikkel 9
Hubert Curien’i koostööprogrammi „Parrot“ teadusprojektide konkurss toimub edaspidi iga
kahe aasta tagant. Projektitaotluste esitamise, vastuvõtu ja hindamise kord ning tähtajad
fikseeritakse korraldajate poolt konkursi kuulutuses kooskõlas käesoleva programmi
tingimustega.
Artikkel 10
Käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise kuupäeval ning selle kehtivusaeg on kaks
aastat. Pooled võivad kokkulepet vaikimisi pikendada sama pikaks perioodiks. Pooled võivad
käesoleva kokkuleppe lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult kuus kuud ette.
Kokkuleppe lõpetamise ajal pooleli olevad projektid viiakse lõpule.
Koostatud Tallinnas, ___. _______ 2011. a eesti ja prantsuse keeles, mõlemad keeled
omavad võrdset juriidilist jõudu.
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