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Driving Urban Transitions (DUT)

• ELi partnerlus, kus osaleb üle 60 partneri 27 Euroopa riigist, peamiselt 
rahastajad ja ministeeriumid.

• Eestist osaleb partnerluses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
(MKM) ja Eesti Teadusagentuur (ETAG).

• Partnerlus kestab 2022-2028, 1 taotlusvoor aastas.

• Partnerluse eesmärgiks on aidata kaasa linnade ümberkujundamisel 
kliimaneutraalseks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks.

• Partnerlus on välja kasvanud JPI Urban Europe’i tegevustest.

Partnerluse ülevaade



DUT Call 2022

• Konkurss on kaheastmeline.

• Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 150 000 eurot.

• ETAG ja MKM osalevad taotlusvoorus kumbki 150 000 euroga.

• Taotlusvooru eelarve on kokku u 90 miljonit eurot.

• Taotluses tuleb valida peamine teemavaldkond: positiivse energia 
piirkonnad, 15- minuti linn, linnade ringmajandused.

• Valida üks või mitu teemat. 

• Eesti rahastajad toetavad kõiki teemasid.

Taotlusvooru ülevaade



• Taotlusvoor avanes 21. septembril 2022

• Eeltaotluste esitamise tähtaeg 21. november 2022 (13:00 CET)

• Täistaotluste esitamine märts - 03. mai 2023 (13:00 CET)

• Rahastusotsused juulis 2023

• Projektide algus september 2023 – jaanuar 2024

Taotlusvooru ajakava



• Taotlusvoor keskendub linnadele. Oluline on kliimaneutraalsuse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamise kontekst.

• Kaasata tuleks erinevaid huvigruppe ja demonstreerida tuleks kasutajate 
vajaduste arvestamist.

• Väga erinevad teadusvaldkonnad sobivad siia. Enamasti on tarvis 
interdistsiplinaarset lähenemist.

• Arvesse võtta soo ja muid mitmekesisuse aspekte nii konsortsiumis kui 
TjaA tegevuses (kui see on asjakohane).

• Selgelt tuleks välja tuua riikideülese koostöö kasu.

• Tuua välja seosed varasemate projektidega.

• Tulemusi tuleb levitada laialt (see peab juba taotluses kirjas olema).

Taotlusvooru kirjeldus  



Erinevad rahastajad toetavad erinevaid komponente teadusest ja 
innovatsioonist. Ühes projektis võib olla koos erinevaid komponente:

• Strategic urban research (ETAG)

• Applied urban research (ETAG, MKM)

• Urban innovation and implementation (MKM)

Lisaks tuleb taotluses valida, kas projekti fookus on pigem:

• Research-oriented approach

• Innovation-oriented approach

Toetatav teadus ja innovatsioon  



• Taotlejad taotlevad rahastust oma riigi rahastajalt.

• Taotlejad peavad vastama nii partnerluse üldistele reeglitele kui ka oma 
riigi rahastaja reeglitele.

• Taotlejad võivad olla teadusasutused, ettevõtted, linnavalitsused, MTÜd 
jne.

• Projektis saab osaleda koordinaatorina (Main Applicant), kaastaotlejana 
(Co-applicant) või koostööpartnerina (Co-operation Partner).

• Koostööpartner rahastust ei saa. Peavad esitama kinnituskirja.

Taotlusvoorus osalemise reeglid



1) Konsortsiumisse peab kuuluma vähemalt kolm taotlejat vähemalt kolmest 
osalevast riigist. Vähemalt kaks nendest peab olema ELi või assotsieerunud 
riigist.

• Taotlusvoorus osalevad riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, 
Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Norra, Poola, 
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, 
Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

• Taotlejad peavad olema üksteisest sõltumatud organisatsioonid.

• Teised riigid saavad osaleda rahastust mitte saavate partneritena (co-
operation partners).

Taotlusvoorus osalemise reeglid



2) Projekti koordinaator peab vastama oma riigi rahastusnõuetele ja peab 
küsima rahastust.

3) Juhtivteadlane (Principal Investigator, PI) võib osaleda maksimaalselt 
kahes taotluses ja ainult ühes taotluses projekti koordinaatorina.

4) Konsortsiumisse tuleb kaasata linnavalitsuse esindaja (kas rahastust saava 
või mitte saava partnerina).

Taotlusvoorus osalemise reeglid



Soovitused konsortsiumi moodustamiseks

• Soovituslik on kaasata konsortsiumisse ka ettevõte või 
kodanikuühiskonna esindaja.

• Eeldatavalt on konsortsiumis kokku 3-5 rahastava organisatsiooni käest 
rahastust küsivat partnerit, aga see ei ole reegel.

• Kaasata ainult selliseid partnereid, kellel on kindel roll projektis.

• Ühel partneril ei tohi olla rohkem kui 50% tehtava töö mahust.

• Soovituslik on arvestada sugude tasakaalu ja kaasata ka „widening“ riike: 
Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Poola, 
Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Türgi.

Taotlusvoorus osalemise reeglid



5) Projekti kestus on maksimaalselt 36 kuud.

• Eeldatavalt on projekti maht 1-2 miljonit eurot, aga see ei ole nõue.

6) Eeltaotlus ja täistaotlus tuleb kirjutada inglise keeles.

7) Eeltaotlus esitada õigeaegselt www.uefiscdi-direct.ro keskkonnas.

8) Eeltaotlusi hinnatakse ja edukad eeltaotlused kutsutakse täistaotluste 
faasi.

9) Täistaotluses ei tohi teha suuri muudatusi võrreldes eeltaotlusega.

Taotlusvoorus osalemise reeglid

http://www.uefiscdi-direct.ro/


• Oluline on vaadata rahastajate reegleid. Kõik rahastajad ei pruugi 
rahastada kõiki projekti tüüpe, teemasid ja taotlejate tüüpe.

• Nii eeltaotlusi kui täistaotlusi hindavad sõltumatud eksperdid.

• Hinnatakse taotluste suurepärasust, mõju ja kasutajate kaasamist, 
projekti rakendamise kvaliteeti ja efektiivsust.

• Projektis tuleb ette näha eelarvet ka DUT partnerluse üritustel 
osalemiseks, et vahetada infot teiste rahastust saanud projektidega.

Veel olulist





• Taotlusvooru koduleht (taotlusvooru tekst, reeglid, vormid jne)

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

• Partnerotsingu lehekülg

https://dut-calls.b2match.io/home

• 04.-05. oktoobril toimub Brüsselis ja veebis DUTi avakonverents

https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-launch-event-information/

Lisainfo ja üritused

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dut-calls.b2match.io/home
https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-launch-event-information/


Kontaktid

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Siret Talve, Siret.Talve@mkm.ee

Eesti Teadusagentuur
Priit Kilgas, Priit.Kilgas@etag.ee
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