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STATUUT 

 
1. Eesti Teaduste Akadeemia Bernhard Schmidti nimelise preemia (asutatud 2001. a; edaspidi - 
preemia) eesmärgiks  on esile tõsta Eestis töötavate noorte teadlaste ja inseneride saavutusi 
arendustegevuses ja  teaduslike uurimistulemuste evitamisel. 
 
2. Preemia antakse välja avaliku konkursi alusel kord kahe aasta jooksul. Konkurss kuulutatakse välja 
preemia väljaandmise aasta juunis ning preemia laureaat (laureaadid) tehakse teatavaks detsembris. 
 
3. Preemia antakse esitamise hetkel Eestis töötavale või õppivale noorele teadlasele või insenerile 
(vanusega kuni 35 aastat) või ühise tööga seotud grupile (samadel tingimustel) eelnenud kahe aasta 
jooksul preemia taotleja (taotlejate) poolt tehtud teadus- ja arendustöö tulemuste evitamise eest Eesti 
majanduses. Preemia suurus väljakuulutamise aastal määratakse Eesti Teaduste Akadeemia (edaspidi 
Akadeemia) juhatuse otsusega. Preemia andmisel ühise tööga seotud grupile jagatakse preemiasumma 
võrdselt grupi liikmete vahel. 
 
4. Preemia kandidaatide esitamise õigus on akadeemikutel, ülikoolide teaduskondade ja  teadusasutuste 
nõukogudel, teadusseltside juhatustel ja Eesti Inseneride Liidu juhatusel. 
 
5. Taotlused preemia määramiseks koos vastava töö kirjeldusega ja vajalike lisamaterjalidega esitatakse 
Akadeemia juhatusele preemia väljaandmise aasta septembris. 
 
6. Töö esitatakse kahes eksemplaris. Juurdelisatud taotluses antakse esildisele motiveeritud põhjendus, 
esitatakse töö aluseks olevate teadus- ja arendustööde ning nende tulemuste evitamise lühike 
iseloomustus, antakse hinnang neis saadud tulemuste uudsusele ja evitamisele. Taotlusele lisatakse töö 
autori (autorite) tähtsamate publikatsioonide, patentide, kasulike näidiste ja/või projektide loetelu (kuni 10 
nimetust) ning isikuandmed (lühike teaduslik autobiograafia, töö- ja ametikohad või õppeasutus(ed) 
preemia taotlemiseks esitatud töö valmimisel ja taotluse esitamise hetkel, töö ja kodu aadress, 
telefoninumbrid, elektronposti aadress), samuti töö evitanud ettevõtte teade evitamise uudsusest, ulatusest 
ja efektiivsusest. 
 
7. Laekunud tööde läbivaatamiseks, hindamiseks ja selle alusel ettepanekute tegemiseks moodus tab 
Akadeemia juhatus ühekordselt tegutseva konkursikomisjoni. 
 
8. Konkursikomisjon kujundab oma seisukoha preemia määramiseks kinnisel hääletusel 
lihthäälteenamusega. Preemia määrab konkursikomisjoni ettepaneku alusel Akadeemia juhatus. Preemia 
kätteandmine koos vastava diplomiga toimub Akadeemia üldkogu istungil.  
 
9. Konkursikomisjonil on õigus vastavatasemeliste tööde puudumisel teha ettepanek jätta preemia välja 
andmata või kahe võrdväärse töö puhul anda preemia kahele tööle, jagades preemiasumma nende vahel. 
 
10. Preemiale esitatud töödest jääb üks eksemplar Akadeemia arhiivi, teine tagastatakse esitajale. 
 


