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• Sissejuhatus ja osalemise reeglid – Margit Ilves 
• Osaluse laiendamise meetmed – Kristin Kraav 
• Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid – Kristin Kraav 
• Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed – Kristin Kraav
• Tervis – Argo Soon 
• Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond – Katrin Kello 
• Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond – Katrin Saar, Priit Kilgas 
• Kliima – Priit Kilgas
• Energia ja transport – Maria Habicht 
• Digivaldkond, tööstus, kosmos – Rebekka Vedina, Helen Asuküla-Tõkke 
• Innovatsioonimaastiku toetamine – EIC, EIT, EIE – Rasmus Pind 

PÄEVAKAVA



Sissejuhatus raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ ja 

osalemise reeglid

Margit Ilves 

margit.ilves@etag.ee



Raamprogramm

EL Teaduse ja Innovatsiooni Raamprogramm 

Euroopa teadusruumi teadus- ja arendustegevust ning
rahvusvahelist koostööd toetav programm

• lühivormis 1. RP kuni 7. RP 

• 8. RP kandis nime Horisont 2020

• 9. RP sai nimeks Euroopa horisont



EL T&A raamprogrammide 
eelarved (mld eurot)



Eesti raamprogrammides 
osalemine
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Eesti raamprogrammides 
osalemine



H2020-st saadud toetus SKP ja 
elaniku kohta
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Euroopa horisont

26% 56% 14%



Lisaks põhiprogrammile

• Missioonid:
• Vähktõbi  
• Kliimamuutusega kohanemine
• Terved ookeanid, mered, ranniku- ja siseveed
• Targad ja kliimaneutraalsed linnad
• Mulla seisund ja toit

• Partnerlused – täiendav teadusraha
• Ettevõtetelt

• institutsionaalsed partnerlused

• Liikmesriikidelt
• ühisprogrammeeritavad ja

• kaasrahastatavad partnerlused



Kes saavad projektides osaleda?



Euroopa horisondis osalemine 
eeldab valmisolekut koostööks

Konsortsiumi miinimumnõuded

• Vähemalt kolm üksteisest sõltumatut partnerit

• vähemalt kolmest EL või HEU-ga assotsieerunud riigist. Neist vähemalt 
üks peab olema EL liikmesriigist

Nõuded partnerile

• Kindel roll projektis

• Pädevus antud ülesande täitmiseks

• Koordinaatoril – finantsvõimekus 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/updates-association-third-countries-horizon-europe-2021-12-21_en


Tööprogrammid

Tööprogramm on dokument, kus on: 

• taotlusvoorude teemad ja tähtajad

• (kogu)eelarve + soovitused projektide eelarveks

• muud nõuded projektidele

Tööprogramm koostatakse 2-3 aastaks



Projektitüübid ja toetuse määrad

• Teadusprojektid (RIA)

• Koordineerivad ja toetavad projektid (CSA)

• Innovatsiooniprojektid (IA):

• Kasumit taotlevad organisatsioonid kuni 70%

• Kasumit mitte taotlevad organisatsioonid 100%

kõigile 100%

Otsesed 

kulud

Kaudsed 

kulud

Kõik 

kulud

Toetuse 

määr
Toetus

100 € 25 € 125 € 100% 125 €

100 € 25 € 125 € 70% 87,50 €



Tehnoloogilise valmiduse tasemed 
(TRL)

1. Baasuuringud

2. Tehnoloogia formuleerimine

3. Rakendusuuringud

4. Väikesemahuline prototüüpimine

5. Suuremahuline prototüüpimine

6. Valmis prototüüp

7. Demo

8. Kommertsialiseerimisvalmidus

9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud

teadusprojektid

innovatsiooniprojektid

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/01/Tehnoloogilise-valmiduse-tasemed.pdf


Projektitüübid

• Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid

• Marie Skłodowska-Curie (MSCA) meetmed

• Kaasrahastatavad meetmed (co-fund)

• Hanked

• Auhinnad jm



Projektide rahastamine

• Lubatud kulude hüvitamine - tegelikud kulud

• Ühikukulud (nt Marie Sklodowska Curie meetmed)

• Kindlasummalised toetused (Lump Sum) 

• Auhinnad

• Ühtsel määral põhinevad maksed (flat-rate) (nt kaudsed kulud –

25% otsestest kuludest)



Projektide elluviimise reeglid

• HE Framework Programme Regulation 2021/695

• HE Specific Programme Decision 2021/764

• EU Financial Regulation 2018/1046

• Kirjeldatud mudellepingus (Model Grant Agreement)

• Üldine MGA (corporate general MGA’,) – tegelikel kuludel põhinev toetus, mis 
võib sisaldada ka mõningaid lihtsustatud rahastamise vorme, nt ühikukulusid, 
kindla määraga arvestatavaid kulusid (25% kaudne kulu), lump-sum’e

• Kommentaaride ja näidetega versioon (Annotated Model Grant Agreement)

• Spetsiifilised mudellepingud, nt lump sum MGA, unit cost MGA jt

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/ls-mga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_en.pdf


Abikõlblikud kulud –
personalikulud

A.1 Töölepingu alusel töötavad inimesed

A.2 Töölepinguga sarnaste tingimustega 
lepingud, mis on sõlmitud üksikisikuga 

A.3 Kolmandate osapoolte lähetatud inimesed 
(nt in-kind)

A.4 VKE omanikud ja üksikisikud (partneri rollis) 
– MSCA ühikuhind

Praegu kehtiv:
(Palgamäär) 5080 * (EE koefitsient) 80,3 = 4079,24

Abikõlblik on 
- töötaja tavapärane palgatase
- (kogu) palgafond

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf


Abikõlblikud kulud

B. Allhange – projekti sisutegevuse sisseostmine (action task), nt prototüüp, uuring, analüüs
-> allhange on vaja juba taotluses ette näha (eelarve; sisu)

C. Ostukulud

C.1 Reisikulud - reis, majutus, päevaraha

C.2 Seadmed – reeglina amortisatsioonikulu (vt tööprogrammi); rentimine-liisimine

C.3 Muud kaubad, tööd ja teenused – nt tulemite kaitsmine, tulemite levitamine, tõlke-
tööd, publikatsioonid, CFS (kui toetus >= 430 000€)

D. Muud kulukategooriad

D.1 Financial support to third parites (konsortsiumi jagatavad grandid, auhinnad vmt)

D.2 Sisekäibearved – mida partnerasutus ise toodab või pakub; vajalik arvutamise metoodika

E. Kaudsed kulud – 25% otsestest kuludest, v.a. allhange; D.1; D.2



Raha laekumine projekti jooksul

Maksed tehakse vastavalt toetuslepingu 

andmelehel (Data Sheet) märgitule

• Ettemaks – esimese aruandlusperioodi 
kulud (miinus garantiifond)

• (Täiendavad ettemaksed)

• Vahemaksed – vastavalt deklareeritud 
kuludele

• Lõppmakse, sh garantiifondi läinud 
vahendid



Kindlasummaliste maksetega 
(Lump Sum) projektid

• Kindel summa, mis on mõeldud projekti kõigi kulude või ühe/mitme 
kulukategooria katmiseks 

• Tööprogrammis välja toodud toetuse vormina (grant form: Lump sum)

• Toetuse summa võib olla juba tööprogrammis välja toodud või lepitakse see 
kokku peale taotluste hindamist

• Toetuse määr võetakse arvesse toetuse summa arvutamisel. Toetuslepingus 
toetuse määra enam eraldi välja ei tooda



Kindlasummaliste maksetega 
(Lump Sum) projektid

• Kasutatakse standardset taotlusvormi

• Lisaks esitatakse detailne eelarve (etteantud Excel formaadis): 

• hinnangulised kulud kulukategooriate lõikes jagatuna tööpakettide ja 
partnerite vahel

• Lubatud kulukategooriad sarnased ‘tavaprojektidele’ – personali-, 
allhanke-, ostukulud jne

• arvestada tuleb abikõlblikkuse reegleid ja asutuste tavapärast toimimise 
praktikat (nt palgatase, hinna-kvaliteedi suhe, amortiseerimise reeglid)

• Hindajad võivad teha ettepanekuid eelarve muutmiseks



Kindlasummaliste maksetega 
(Lump Sum) projektid

Kokkulepitud eelarve: 

• on grandilepingu ametlik lisa (Annex 2)

• selle põhjal tehakse väljamaksed vastavalt lõpetatud tööpakettidele

• hiljem, nt hindade muutumise valguses eelarvet ümber ei vaadata

• NB! ka LS projektides on ettemaks

Maksete tegemine lump sum
projektides



Funding & Tenders portaali

• On koondatud kogu vajalik info: 
• Tööprogrammid

• Grandilepingud

• Vormid ja juhendid

• Siin toimub taotluse menetlemine ja projekti elluviimine:
• Taotluse ettevalmistamine ja esitamine

• Aruandlus

• Suhtlus Euroopa Komisjoniga



Olulisemad dokumendid, millega 
enne taotlemist tutvuda

- Taotlusvooru info Funding & Tenders portaalis (ja tööprogrammis)

- Üldised lisad* (General Annexes) – admissibility, eligibility, financial and operational capacity award

criteria, evaluation procedure, documents, …

- HEU juhend (HE Programme Guide) - gender, ethics, security, dissemination-communication, do 

not significant harm principle, open science, …

- Online käsiraamat (Online Manual) – mh praktilised samm-sammulised juhendid

- Mudelleping (MGA) ja kommenteeritud mudelleping (AGA)

- Lump-sum Guide jm toetavad materjalid

- EK veebinaride salvestused ja slaidid leiab siit

- IP Helpdesk – nõustamine, koolitused, juhendid

*Ei kata spetsiifilisi osasid nagu ERC, EIC, EIT, partnerlused (Art 185, 187), Euratom, JRC

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-manage-your-lump-sum-grants_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum/guidance
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/events
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en


ETAGi tugi ja infokanalid

• ETAGi koduleht

• Jooksvad uudised infolistis

• Facebook-i
„välisteaduskoostöö“ grupis

• Raamprogrammi 
konsultandid – NCP-d

• Konsultatsioonid, 
koolitused, infopäevad

• Raamprogrammi projektide 
ettevalmistustoetus

Priit Kilgas 
Kliima, 
keskkond

Helen 
Asuküla-Tõkke 
Kosmos, 
EURATOM, 
ESA, CERN

Argo Soon 
Tervis

Rebekka
Vedina
Digivaldkond, 
tööstus ja 
kosmos

Katrin Saar 
Toit,  
biomajandus, 
loodusvarad, 
põllumajandus

Margit Ilves
Finantsküsi-
mused, 
riskikapital, 
VKEd

Priit Tamm
Teadustaristud

Maarja 
Adojaan
NCP 
koordinaator

Siiri Kolka
ERA meetmed

Ülle Napa
Brüsseli 
esinduse juht

Kristin Kraav
ERC, MSCA, 
osaluse 
laiendamine

Katrin Kello 
Kultuur, loovus ja 
kaasavühiskond

Maria Habicht 
Energia, 
transport

Lauri Teppo
Ühiskonna 
tsiviiljulgeolek

Rasmus Pind
Innovatsioon, 
EIC, EIE, EIT

Carmen Kivistik
Missioonid, JRC, 
CHANSE

Margit Suuroja
partnerlused, ERA-
NET Co-fund

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/
https://etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-uudistelistiga/
https://www.facebook.com/groups/2272355612820503'
https://www.etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/valisteaduskoostoo-osakond/
https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/projektide-ettevalmistustoetus/


Osaluse laiendamise meetmed

„Euroopa horisondi“ WIDERA tööprogrammis

Kristin Kraav
kristin.kraav@etag.ee



Euroopa horisondi struktuur



Osaluse laiendamine ja 
tipptaseme levitamine

WIDERA tööprogramm koosneb kolmest teemaplokist. Neist kaks 
esimest on nn osaluse laiendamise meetmed ja kolmas plokk on 
Euroopa teadusruumi tugevdamine → sellest infopäeva õhtuses osas 
(Siiri Kolka)

1. teemaplokk: Improved access to Excellence
2. teemaplokk: Attracting and mobilising the best talents

Kokku 10 erinevat taotlusvooru, kus kõigis taotluse koordinaator peab 
olema osaluse laiendamise riigist*
* Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and all Associated Countries with equivalent characteristics in 
terms of R&I performance (Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Faroe Islands, Georgia, Kosovo , Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Tunisia, Turkey, Ukraine, and once associated
Morocco), as well as the Outermost Regions (defined in Art. 349 TFEU). 



WIDERA Infopäevad tulekul

• Euroopa Komisjoni WIDERA infopäev: 12. detsembril kell 11.30 

• Eesti Teadusagentuuri infopäevad: 4.-6. jaanuar (osaluse laiendamise 
meetmed)

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview


• Teaming for Excellence

• Twinning: Bottom-up; Green 
Deal

• European Excellence Initiative

• Pathways to Synergies

• Dissemination and Exploitation
Support Facility

• Hop-on facility

• Excellence Hubs

Taotlusvoorud 2023-2024

• ERA Chairs

• ERA Fellowships (seotud 
taotlusvooruga MSCA 
Postdoctoral Fellowships, otse 
taotleda ei saa)

• ERA Talents



• Teaming for Excellence
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01; tähtaeg: 12. apr 2023 (I 

aste), 7. märts 2024 (II aste)
• Eelarve 15 mln € (HEU) + 15 mln € (riiklik täiendrahastus)
• Uute tippkeskuste loomiseks või olemasolevate tugevdamiseks
• Vajalik 1 partner – tipptasemel teadusasutus Euroopas (võib 

olla rohkem)

• Twinning: Bottom-up; Green Deal
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02; tähtaeg: 28. sept 2023
• Eelarve 0,8-1,5 mln €
• Teadusvõimekuse tõstmiseks mingis valdkonnas
• Vajalik 2 partnerit – tipptasemel teadusasutust Euroopas (võib 

olla rohkem)

• European Excellence Initiative
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03; tähtaeg: 12. apr 2023
• Eelarve 2-5 mln €
• Euroopa ülikoolide teadusliku konkurentsivõime tõstmiseks
• Vähemalt 3 osalejat 3 eri riigist (aga tegelikult rohkem)

Taotlusvoorud 2023-2024

• Pathways to Synergies
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04; tähtaeg: 28. sept 2023
• Eelarve 0,5-1,2 mln €
• Sünergiad struktuurivahenditega: ülesvoolu või allavoolu
• Vähemalt 3 osalejat vähemalt 2 Osaluse laiendamise riigist

• Dissemination and Exploitation Support Facility
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05; tähtaeg: 28. sept 2023
• Eelarve 1 kuni 5 mln €
• Otsitakse teenusepakkujat Osaluse laiendamise riikide 

projektide tulemuste levitamise ja rakendamise võimekuse 
tugevdamiseks

• Hop-on facility
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06; tähtajad: 28. sept 2023; 

26. sept 2024
• Eelarve 0,1-0,6 mln €
• Osaluse laiendamise riigi partneri liitumiseks juba rahastatud 

HEU II samba projektidega, kus veel pole ühtki partnerit sellisest 
riigist 

• Vt https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/ho
p-on

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on


Taotlusvoorud 2023-2024

• Excellence Hubs
• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07; tähtaeg: 7. märts 2024
• Eelarve: 2 kuni 6 mln €
• Vähemalt kahe Osaluse laiendamise riigi innovatsiooni ökosüsteemi koostööks
• Vajalikud on mõlema riigi ökosüsteemi kõik esindajad (nn quadruple helix)

• Akadeemilised organisatsioonid

• Ettevõtlussektor

• Avalik sektor

• Ühiskondlikud organisatsioonid, kodanikud, meedia, kultuurisektor jne

• ERA Chairs
• HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01; tähtaeg 7. märts 2024
• Elearve 1,5-2,5 mln €
• Tipptasemel teadlase sisse toomiseks ja uue töörühma käivitamiseks
• Partnerid pole lubatud; tippteadlane mainitakse taotluses

• ERA Fellowships (seotud taotlusvooruga MSCA Postdoctoral Fellowships, otse taotleda ei saa)

• ERA Talents
• HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03; tähtaeg: 26. sept 2024
• Eelarve: 1-3 mln €
• Noorte teadlaste ja teadusega seotud tugitöötajate võimekuse tõstmine sektoritevahelise mobiilsuse kaudu
• Vähemalt 3 partnerit 3 eri riigist, sh vähemalt 2 Osaluse laiendamise riigist



Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 
grandid

„Euroopa horisondi“ 1. sambas

Kristin Kraav 
kristin.kraav@etag.ee



Euroopa horisondi struktuur



Euroopa teadusnõukogu (ERC) grandid

Alustava teadlase grant

2-7 aastat pärast PhD
kaitsmist

Kuni 1,5 milj €
5 aastaks

Sünergia grant

2 – 4 tippteadlast

Kuni 10 milj € 6 aastaks

Proof-of-Concept 

ERC põhigrandi teadustulemuste 
edasiarendamiseks toote või teenuse suunas

Kuni 150 000 €

Väljakujunenud teadlase 
grant

7-12 aastat pärast PhD
kaitsmist

Kuni 2 milj €
5 aastaks

Kogenud teadlase grant

Märkimisväärsed 
teadussaavutused 

viimase 10 a jooksul

Kuni 2,5 milj €
5 aastaks



ERC taotlusvoorud 2023

ETAG korraldab AdG infopäeva 8. detsembril; registreerumine: https://etag.ee/uritus/erc-kogenud-teadlase-grandi-advanced-grant-
adg-2023-a-taotlusvooru-infopaev/

ERC 2024.a tööprogramm võetakse vastu juulis ning siis kuulutatakse välja 2024.a taotlusvoorud. Tähtajad jäävad 2023. aastaga
sarnastele aegadele.

Alustava teadlase grant
Väljakujunenud teadlase 

grant
Kogenud teadlase grant Sünergia grant

Avaneb 12.07.2022 28.09.2022 08.12.2022 13.07.2022

Tähtaeg 25.10.2022 02.02.2023 23.05.2023 08.11.2022

https://etag.ee/uritus/erc-kogenud-teadlase-grandi-advanced-grant-adg-2023-a-taotlusvooru-infopaev/


• Taotluse A osa (administratiivsed 
vormid):
• Taotluse üldinfo, sh abstrakt ja paneel

• Osalevate organisatsioonide admin. 
andmed

• PI andmed

• Eelarve tabel ja selgitused

• Eetika ja turvalisuse tabel ja selgitused

• Lisaküsimused

ERC taotlusvormid

• Taotluse B osa:
• B1:

a) 5 lk taotluse teaduslik sisukokkuvõte

b) 2 lk taotleja CV

c) 2 lk taotleja senised teadussaavutused

• B2: 14 lk teaduslik taotlus
a) State of the art ja eesmärgid

b) Metoodika

• Lisadokumendid:
• Asutuse kinnituskiri (kohustuslik kindlal 

vormil)
• Muud dokumendid (vajadusel –

doktoridiplom, laste sünnitunnistused jmt)



ERC hindamisprotsess

1. aste

• Paneeli liikmed 
hindavad ainult 
osa B1

• Taotlejad 
saavad hinde A, 
B või C

• Hinde A saanud 
lähevad edasi 
teise vooru 
(kuni 3 korda 
paneeli eelarve)

2. aste

• Loetakse osasid 
B1 ja B2

• Lisaks paneeli 
liikmetele 
küsitakse 
hinnanguid 
sõltumatutelt 
ekspertidelt

• Toimuvad 
intervjuud

Lõpphinnang

• Paneel otsustab
lõplikud hinded 
ja järjestuse

• Taotlejad 
saavad hinde A 
või B

• Hinde A 
saanutest kõik 
ei pruugi 
rahastust saada



ERC veebileht: erc.europa.eu
• Ametlikud dokumendid
• Varem rahastatud 

projektid
• Juhendid, videod
Mobilitas 3.0 
toetusmeetmed*:
• ERC grandi 

(taas)taotlemise toetus
• Koolitused, õppevisiidid, 

mentorlusprogramm

*programm kinnitamisel

Lisainfo

https://erc.europa.eu/
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/mobilitas-pluss/


Marie Skłodowska-Curie  
meetmed

„Euroopa horisondi“ 1. sambas

Kristin Kraav
kristin.kraav@etag.ee



Euroopa horisondi struktuur



MSCA meetmed

Marie Skłodowska-Curie meetmete (MSCA) eesmärk on toetada teadlaste oskuste ja karjääri arengut andes 
teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites. Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu 
toetatakse igas vanuses ja igal karjääriastmel olevaid teadlasi, kes võivad olla pärit mistahes riigist. MSCA on 
avatud kõigile teadusvaldkondadele.

1. MSCA Doctoral Networks → doktorantide koolitamise võrgustikud

2. MSCA Postdoctoral Fellowships → järeldoktorigrandid

3. MSCA Staff Exchanges → teadustöötajate vahetus

4. MSCA Cofund
→ doktori- ja järeldoktoriprogrammide 
kaasrahastamine

5. MSCA and Citizens → avalikkusele suunatud üritused (Teadlaste öö)



MSCA doktorantide koolitamise 
võrgustikud 1/2

Eesmärk: doktorantide koolitamine, andes neile oskused, mis toovad 
edu nii akadeemilises kui mitteakadeemilises sektoris; võimalik kas 
tavaline, ettevõtlusdoktorantuur või ühiskraadidega doktorantuur

Fookuses on karjääri areng, juhendamine, koolitus

Sihtrühm: doktorandid, s.o teadlased, kellele pole veel doktorikraadi 

Taotleja: konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest organisatsioonist 
(kõrgkoolid, teadusasutused, ettevõtted jt) – tavaliselt ca 10 partnerit

Kestus: kuni 48 kuud; doktorandi toetus: kuni 36 kuud (JD: kuni 48 kuud)

Rahastus: ühikuhindade põhine



Uus:

• Projekti maht kuni 540 inimkuud* (s.o 15 
doktoranti) 

• Ettevõtlusdoktorantuuri puhul võib ettevõte 
olla samast riigist kui akadeemiline asutus

• 2023. a rakendatakse taasesitamise piirangut 
nendele taotlustele, mis said 2022.a konkursil 
tulemuseks alla 80% 

Taotlusvoorud:

• 30. mai – 28. nov 2023

• 29. mai – 27. nov 2024

Eesti osalusega edukad projektid 
2021.a taotlusvoorust:

• CLOUD-DOC (TÜ)

• ROOTED (TÜ)

H2020 edukad Eesti osalusega 
samalaadsed projektid:

• ETN (18 projekti)

• EID (1 projekt)

• EJD (2 projekti)

MSCA doktorantide koolitamise 
võrgustikud 2/2

https://cordis.europa.eu/project/id/101073026
https://cordis.europa.eu/project/id/101072588
https://edukad.etag.ee/?p=H2020&s=MSCA&i=MSCA-ITN-ETN
https://edukad.etag.ee/?p=H2020&s=MSCA&i=MSCA-ITN-EID
https://edukad.etag.ee/?p=H2020&s=MSCA&i=MSCA-ITN-EJD


MSCA järeldoktorigrant

Eesmärk: järeldoktorite karjääri arengu toetamine
• Euroopa-sisesed grandid: 12-24 kuud
• Globaalsed grandid: 12-24 kuud + 12 kuud 
• Võimalik grandi lõpus 6 lisakuud töötamiseks mitteakadeemilises sektoris

• Lähetused kuni 30% grandi kestusest, mistahes riigis

Taotleja: doktorikraadiga teadlane, kelle kraadi kaitsmisest pole möödas enam kui 8 a
• V.a pausid karjääris ning teadusest eemal veedetud aeg ning teatud juhtudel kolmandates riikides töötamise aeg

Alates 2022 rakendatakse taasesitamise piirangut nendele taotlustele, mis said eelmises voorus tulemuseks 
alla 70%

Alates 2023 on Eesti sissetuleva järeldoktori toetus seotud MSCA järeldoktorigrandi kvaliteedimärgisega

Taotlusvoorud:

• 12. aprill – 13. sept 2023

• 10. aprill – 11. sept 2024
Infopäevad ja koolitused aprill-mai 2023



Eesmärk: rahvusvahelise, sektoritevahelise ja 
valdkondade vahelise teaduskoostöö toetamine 
teadlasvahetuse kaudu; sobiv vahend 
teadusprojektide toetamiseks

Sihtrühm: kõik teadustööga seotud töötajad

Kestus: kuni 48 kuud; üks töötaja kuni 12 kuud

Maht kuni 360 lähetuskuud

Uus: võimalikud interdistsiplinaarsed lähetused 
Euroopa sees

Taotlusvoorud:
• 2022: 6. okt 2022 – 8. märts 2023
• 2023: 5. okt 2023 – 28. veebr 2024
• 2024: 10. okt 2024 – 5. märts 2025

MSCA teadlasvahetus 1/2

Infopäevad: 

• EE, LV, LT ühine MSCA Staff
Exchange infopäev – salvestus

• Euroopa Komisjoni 2022.a 
taotlusvooru infopäev 
7.detsembril 2022

https://www.youtube.com/watch?v=QXmOlFLK1Vs


Eesti osalusega edukad projektid 
2021.a voorus:

• HEPINIB (Tervisetehnoloogiate 
Arenduskeskus)

• MAKINGHISTORIES (TLÜ)

• RETEX (OÜ Spell Disain)

• VOLATEVS (EMÜ – koordinaator)

H2020 edukad Eesti osalusega 
samalaadsed projektid:

• MSCA RISE (21 projekti, sh 4 EE 
koordineeritud)

MSCA teadlasvahetus 2/2

https://cordis.europa.eu/project/id/101086322
https://cordis.europa.eu/project/id/101086106
https://cordis.europa.eu/project/id/101086305
https://cordis.europa.eu/project/id/101086360
https://edukad.etag.ee/?p=H2020&s=MSCA&i=MSCA-RISE


MSCA COFUND

Eesmärk: olemasolevate või uute doktori- ja järeldoktoriprogrammide
kaasrahastamine, et levitada MSCA häid praktikaid

Sihtrühmad:
• Doktorandid
• Järeldoktorid

EL rahastus katab minimaalse palgakulu, muud kulud tuleb katta teistest allikatest, 
rahastuse kasutamine on paindlik; võimalik sünergia tõukefondidega

Kestus kuni 60 kuud (võimaldab programmil korraldada mitu taotlusvooru)

Taotlusvoorud:
• 2022: 10. okt 2022 – 9. veebr 2023
• 2023: 10. okt 2023 – 8. veebr 2024
• 2024: 8. okt 2024 – 6. veebr 2025



MSCA ja kodanikud

Eesmärk: teadlase elukutse ja teaduse 
populariseerimine. Ühendatud on 
Euroopa teadlaste öö ja „Teadlased 
kooli“ initsiatiivid

Sihtrühm: lapsed, noored, lai avalikkus

Kestus: 2 aastat (toetatakse 2 Teadlaste 
öö korraldamist ja aastaringseid 
tegevusi Teadlased kooli raames)

Rahastus: kuni 300 000 €

Taotlusvoor: 

• 20. juuni – 25. okt 2023

MSCA ja kodanikud
Muud voorud

Muud voorud

• MSCA Feedback to policy
(tähtaeg 6. juuni 2023)

• MSCA International cooperation
(tähtaeg 4. sept 2024)

• MSCA for researchers at risk 
(tähtaeg 14. jaan 2025)



Infoallikad

• EK rahastusportaal 
(Funding & Tenders)

• REA MSCA veebileht

• MSCA-NET projekti veebileht
• Käsiraamatud

• Partnerotsing

• jpm

• MSCA partnerotsingu platvorm

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=MSCA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-actions/horizon-europe-msca-how-apply_en
https://msca-net.eu/
https://msca.b2match.io/


Teemavaldkond „Tervis“
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HEU Tervise valdkond 
Teemaplokid ja partnerlused

Innovaatiliste Tervise-
tehnoloogiate Algatus IHI

Kemikaalide riskihinda-
mise partnerlus PARC

EIT Health
ERA4HEALTH 
HEU partnerlus

JPIAMR-ACTION 
(ERA-Net)

Tervishoiusüsteemide 
partnerlus

ERA-Neuron (ERA-Net)
Harvikhaiguste 
partnerlus

TRANSCAN-3 (ERA-Net)
Personaalmeditsiini 
partnerlus

…
Üks Tervis AMR 
partnerlus

Aju-uuringute partnerlus
Pandeemiaks valmis-
tumise partnerlus

HEU tervise valdkond: teemaplokid HEU tervise valdkonna partnerlused

1. Tervis ja selle hoidmine 

2. Tervist edendav elu- ja töökeskkond

3. Haiguste ja haiguskoormuse leevendamine 

4. Innovaatiline ja kestlik tervishoid

5. Uued tehnoloogiad tervishoius

6. Tervisega seotud tööstuse edendamine

Vähimissioon



HEU tervise klastri kalender

Taotlusvoor Avanemisaeg Esitamise tähtaeg

HEU Tervis 2023 12. jaanuar 2023 13. aprill 2023; 19. september 2023

HEU Vähimissioon 2023 12. jaanuar 2023 12. aprill 2023

IHI III taotlusvoor 13. detsember 2022 15. märts 2023

IHI IV taotlusvoor 17. jaanuar 2023 19. aprill 2023

EP ERA4Health jaanuar 2023 aprill 2023

EP THCS jaanuar 2023 aprill 2023

ERA-Neuron 9. jaanuar 2023 7. märts 2023 

ERA-Net JPIAMR-Action 10. jaanuar 2023 7. märts 2023

ERA-Net TRANSCAN-3 aprill-mai 2023 juuli 2023

EP PerMed jaanuar 2024 aprill 2024

EP Rare Diseases jaanuar 2024 aprill 2024

HEU Tervis 2024 26. oktoober 2023 11. aprill 2024

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-03/ec_rtd_he-partnerships-era-for-health.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2020-06/ec_rtd_he-partnerships-health-system-transform.pdf
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/networking/2022-nw-call-chronic-pain/call-text/
https://www.jpiamr.eu/
https://transcan.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-02/ec_rtd_he-personalised-medicine.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-rare-diseases_en


Edasine teave

• Eestikeelne lühiülevaade ETAgi kodulehel 
• Euroopa horisondi tervise klastri ülevaade
• Tervise valdkonna partnerluste lühikirjeldused

• Nõuded ERA-Neti ja HEU partnerluses osalejatele

• ETAg uudiste listi kaudu

• ETAg uudised veebilehel + kalender

• Lingid eelmisel slaidil

• HEU osalejaportaal

• argo.soon@etag.ee

• 370 0372 ja 515 3424

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/ii-sammas-uleilmsed-valjakutsed-ja-euroopa-toostuse-konkurentsivoime/1-tervis/
https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/partnerlused/era-net-projektid/
https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-uudistelistiga/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
mailto:Argo.soon@etag.ee
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Temaatika ja teemaplokid

Temaatika: riik, ühiskond, kultuur, majandus, 
loomemajandus

Teemaplokid:

Demokraatia ja valitsemine

Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus

Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid



Kaks senist taotlusvooru

2021 voorus edukad: 

• TLÜ, TÜ, TTÜ, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Creativity Lab OÜ, Eesti 
Meremuuseum 

2021 voorus toodi Eestisse ligi 3 mln eurot 9 osalejale 8 projektis. EE osalusega taotlusi 39.

2022 voorus toodi Eestisse ligi 3,5 mln eurot 14 osalejale 11 projektis. EE osalusega taotlusi 78.

EE taotlejate seas populaarseimad teemad: 

• The future of democracy and civic participation

• Education for democracy

• Integration of emerging new technologies into education and training 

• Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness



Portaalis Funding & Tenders
14.12.22–14.03.23

+ kultuuripärandi koostööpilve projekti-
taotluste tähtaeg septembris 2023

Infopäevad
ETAGi virtuaalne infopäev: 19.12.22

Euroopa Komisjoni virtuaalne infopäev: 
17.01.23 (tbc)

Partnerlusüritus (tbc)

partneriotsingu-portaali avanemine: 14.12.22 

partnerlusüritus (brokerage event) ning 
tagasisidevõimalus taotluse ideele 
(virtuaalselt): 18.–19.01.23 

Tähtajad ja üritused

2

Ametlikult kinnitamata 
mustand:

!! Andke palun märku, kui teemade 
kohta on juba küsimusi !!

https://etag.ee/kutsume-osalema-euroopa-horisondi-valdkonna-kultuur-loovus-ja-kaasav-uhiskond-taotlusvoore-tutvustaval-veebiseminaril-19-detsembril-2022/
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/085049/1/consult?lang=en&fbclid=IwAR1P4LL22wGIo4fkP4nMACdsk0E9Q8qwtQGSVqVPAVSKQ61KoZnOoBVHCfU


2023. aasta märksõnad ja seosed

demokraatia ja osalus, ühiskondlik kokkulepe, emotsioonid, kriisid ja kliimaimperatiiv

korruptsioon, välisriigist lähtuv infoga manipuleerimine ja sekkumine, autoritaarsed riigid ja nende 
ambitsioonid, ELi poliitikad idapartnerluse ja Lääne-Balkani suunal, ELi välispoliitika sõjaohu korral

kultuurisektor ja loomemajandus kliimapöörde kontekstis, kaugseiretehnoloogiad
pärandivaldkonnas 

kultuuripärandi muutuvad tähendused, digipärand, kultuuriturism ääremaadel

süsteemne vaade videomängudele, kultuurilise kirjaoskuse toetamine kunstide valdkonna hariduse 
kaudu, sooga arvestav STEAM-haridus

GDP alternatiivid ja uued majanduspoliitilised paradigmad

kaugtöö, oskuste- ja tööjõupuudus, ränne tööturu perspektiivist, rändeuuringute sisend poliitikasse

ebavõrdsus hariduses, eluasemetes ning seoses rohe- ja digipöördega, haridusalaste programmide 

ja poliitikate mõju, pikaajaline hooldus 



Lisaks plaanis ECCCH – Euroopa kultuuripärandi
koostööpilv

ECCCH enda eesmärk: toetada Euroopa mäluasutuste, sh erineva suurusega ning eri paigus

asuvate muuseumide koostööd veebipõhiste tarkvara ja teenuste abil, luua selleks digitaalseid

taristuid, tööriistu ja teenuseid – tipptasemel tehnoloogiaid nt kogude digitaliseerimiseks, 

artefaktide uurimiseks ja andmete dokumenteerimiseks, tuge ühisnäituste korraldamiseks ja

koostööks publikuga. Võimaldada tipptasemel tehnoloogiale juurdepääsu ka väikestele ja

keskusest kaugetele asutustele. Sihtrühm: kultuuripäranditeadlased, kuraatorid, arhivaarid, 

konservaatorid jne.

„Euroopa horisondi“ 2. klastri eelarvest pannakse taristule alus, seejärel riikide osalus.

2023. aastal kaks konkursiteemat ECCCH-le alusepanemiseks: üks suur ning alustrajav IA-tüüpi 

projekt lump-sum-rahastuse meetodil, kestus 5 aastat, eelarve 25 mln, sh kolmandate osapoolte 

toetamise võimalus; lisaks kaks RIA projekti samuti lump-sum-meetodil, kummalegi 5 mln. 

Fookus vastavalt haldusstruktuuri loomisel ning alustrajavatel digiarendustel. 2024 ilmselt veelgi 

enam võimalusi digiarendajatele.



Vt lähemalt...

4

https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/ii-sammas-uleilmsed-valjakutsed-ja-euroopa-toostuse-konkurentsivoime/2-kultuur-loovus-ja-kaasav-uhiskond/


Teemavaldkond „Toit, biomajandus, 
loodusvarad, põllumajandus ja 

keskkond“

Euroopa horisondi“ 2. sambas

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee



Euroopa horisondi struktuur



Temaatika ja teemaplokid

Temaatika: toit, põllumajandus, ring- ja biomajandus, 
mets ja vesi

Teemaplokid:

2. Fair, healthy and environmentally-friendly food
systems from primary production to consumption

3. Circular economy and bioeconomy sectors

4. Clean environment and zero pollution

5. Land, oceans and water for climate action



Seni taotlusvoorude edukad

Kokku on meie taotlejad selles valdkonnas Eestisse toonud ca 10 mln €

Praeguse seisuga allkirjastatud lepinguid 22. Ca sama palju ootab veel allkirja.

Näited EE taotlejate seas, kes seni kõige edukamad (allkirjaga lepingud):
• Tartu Ülikool (4 projekti) – kokku 1,06 mln €
• Eesti Maaülikool (3 projekti) – kokku 485 000 €
• Civitta Eesti OÜ (3 projekti) – kokku 756 000 €
• Põllumajandusuuringute keskus (3 projekti) – kokku 608 000 €

Veel edukaid taotlejaid:

• TalTech, Tallinna linn, Tartu linn, Cafa Tech OÜ, Digiotouch OÜ, Tartu BT Park OÜ, 
SA Noored Teaduses ja Ettevõtluses



2. Fair, healthy and environmentally-
friendly food systems from primary 
production to consumption

Põllumajandus, loomakasvatus, 
sinimajandus, vesiviljelus, toit, muld

• Säästva põllumajanduse, kalanduse ja 
vesiviljeluse võimaldamine

• Toidusüsteemide muutmine 
tervislikumaks, jätkusuutlikkumaks ja 
kodanike kaasavamaks

• Sihipärane rahvusvaheline koostöö

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 
196,5 mln € 

• (124 mln € ilma 
cofund)

20 teemat:
• 8 RIA
• 4 IA
• 5 CSA
• 3 COFUND



Näited teemadest
• Innovations in plant protection: alternatives to reduce the use of 

pesticides focusing on candidates for substitution (IA, 6 mln € x2)

• Using automatic species recognition and artificial intelligence to fight 
illegal fish discards and revolutionise fisheries control (IA, 5 mln € x1)

• Cultured meat and cultured seafood – state of play and future 
prospects in the EU (RIA, 7 mln € x1)

• Microbiomes fighting food waste through applicable solutions in food 
processing, packaging and shelf life (IA, 5 mln € x2)



3. Circular economy and 
bioeconomy sectors 

Ringmajandus, biomajandus, bio-
põhised süsteemid, biotehnoloogia, 
mets, sinimajandus, meri

• Ringmajanduse ülemineku võimaldamine

• Jätkusuutlike biopõhiste süsteemide ja 
uuendused biomajanduses

• ELi metsade mitme funktsiooni kaitsmine

• Uuendused sinimajanduse väärtusahelate 
jaoks

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 
178,5 mln €

• 17 teemat:
• 8 RIA
• 4 IA
• 5 CSA



Näited teemadest
• Eco-friendly consumer products – low-toxicity/zero pollution construction 

bio-based materials (IA, 5 mln € x2)

• Novel culturing of aquatic organisms for blue biotechnology applications
(RIA, 4 mln € x2)

• Optimising the sustainable production of wood and non-wood products in 
small forest properties and development of new forest-based value chains
(RIA, 6 mln € x2)

• Novel, sustainable and circular bio-based textiles (IA, 7 mln € x2)

• Non-plant biomass feedstock for industrial applications: technologies and 
processes to convert non-lignocellulosic biomass and waste into bio-based
chemicals, materials and products, improving the cascading valorisation of 
biomass (RIA, 4 mln € x2)



4. Clean environment and zero 
pollution

Vesi, muld, ohtlikud ained, toiteained, 
biomajandus, linnad ja regioonid, 
plastik, tekstiilid, ehitus, energia, 
elektroonika, biomass

• Saasteainete heitmete voo peatamine 
pinnasesse, vetesse ja õhku

• Kahjulike kemikaalide asendamine
• Biopõhiste süsteemide keskkonnasäästlikkuse ja 

ringluse parandamine
• Toidusüsteemide keskkonnamõjude ja saaste 

vähendamine

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 
79,5 mln €

• 9 teemat:
• 8 RIA
• 1 IA



Näited teemadest

• Knowledge and innovative solutions in agriculture for water 
availability and quality (RIA, 6 mln € x 1)

• Integrated assessment and monitoring of emerging pollutants in the 
marine environment (RIA, 6,25 mln € x2)

• Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the 
food system (RIA, 4 mln € x2)



5. Land, oceans and water for 
climate action

Mets, vesi, kliima, põllumajandus, 
toiteained, reostus, muld, biomajandus

• Loodusvarade säästev majandamine

• Ökosüsteemide kohanemine ja vastupidamine
muutuva kliima tingimustes

• Kliimamuutuste mõjudega seotud tõhus seire, 
hindamine ja prognoosid

• Vee- ja mullasüsteemide parem kohanemisvõime

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 90 
mln €

• 8 teemat:
• 4 RIA
• 2 IA
• 1 CSA
• 1 COFUND



Näited teemadest
• Improve the reliability and effectiveness of alternative water 

resources supply systems and technologies (IA, 3,3 mln € x3)

• Demonstration network on climate-smart farming – linking research 
stations (RIA, 20 mln € x1)

• Pilot network of climate-positive organic farms (CSA, 5 mln € x1)

• Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase 
resilience against input price fluctuations (RIA, 5 mln € x1)

• Enhancing the sustainable production of renewable energy at farm-
level (RIA, 5 mln € x1)



Mulla ja toidu missioon
• Eesmärk tagada terved mullad ja tervislik ning 

toitainerikkas toit

• Oluline kodanike ja omavalitsuste kaasamine 

• Palju Roheleppega seotud eesmärke.

• Mitte ainult põllumajanduse mullad. Asustatud alade 
ja metsade mullad.

• Näited teemadest:
• Discovering the subsoil (RIA, 6 mln € x2)

• Onsite digital technologies to monitor nutrients and chemical or 
biological stressors in soil and plants with relevance for food safety 
and nutrition (IA, 6 mln € x2)

• Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil (CSA, 6 
mln € x1)

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 
126 mln €

9 teemat:
• 5 RIA
• 3 IA
• 1 CSA



Ookeani ja vete missioon
• Üldeesmärk kaitsta ja taastada mere- ja magevee 

ökosüsteeme ning bioloogilist mitmekesisust

• Missiooni majakad: Doonau vesikond; Vahemere 
vesikond; Lääne- ja Põhjamere vesikond; Arktika ja 
Atlandi ookeani rannikud 

• Suur rõhk kodanike kaasamisel

• Näide teemadest:
• European natural lakes: demonstration of integrated approaches for 

protection and restoration of natural lake ecosystems and their 
biodiversity (IA, 12 mln € x1)

• Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean (RIA, 
3,3 mln € x3)

• Ocean & water and arts: the contribution of creative sectors to Mission 
Ocean and waters (CSA, 2 mln € x1)

2023. a. taotlusvoor:

• Eeldatav eelarve ca 
87,7 mln €

• 11 teemat:
• 3 RIA
• 5 IA
• 3 CSA



Tähtajad 

Portaalis Funding & Tenders
Taotlemine plaanis avada 22.12.2022. Tähtajad märtsi lõpp-aprilli 
algus 2023.

Missioonide tähtajad:
Taotlusvoor avaneb 17.01, tähtaeg 20.09.2023
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Üritused

Infopäevad

ETAGi virtuaalsed infopäevad jaanuaris

Euroopa Komisjoni virtuaalne infopäevad: 13-14.12

Partnerlusüritus

EK virtuaalne partnerlusüritus (brokerage event) 19.12. 

Eelnev registreerimine vajalik (avaneb 30.11)

Aktiivset osalemist ja julget pealehakkamist!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fresearch-innovation-community.ec.europa.eu%2Fevents%2F2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw%2Foverview%3Ffbclid%3DIwAR2oaSf-1_h7MlqErlda3eMfQ01zqORP9ZVzLTvwRIxBKakrJxiJkZ_2MMU&h=AT32UxILQ2k7y6AsVtUVT_jyBjGMy2WBxZoP-pA_JUR8WDM379GxI1ouY6hyBMyAgLC67ZRrdm8mz_kCGh6Ikn819PZOys_FSZtibvvSrNQBl3D-1--96j3ZHgpPZ6BTZ7n1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20zpOENoRMSkJDaUVJcxm-R4roru3M1YPpgxLTuBaImUB-BpdA1tCj8YvgEXgA-gZ0Cz4jkuLEqtXp34my14NCTBQN_RwbaVI2rFQuhgRxZbuWAFAtpteg_CTTubWAsAASAHhG-g-3jQxRSjXdEy3wnr1dhFhI-fjUyl1J_7baqoBD7unbugY0Q64icxJgE9Fms4EeEDmOFWMTkEDsBvk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhe-2023-cluster6.b2match.io%2F%3Ffbclid%3DIwAR1sF8P60P5oNIxKmSyO2FifSrSsSwjR2Mlqtc7-omLjmo9nz6q-SyAsmAM&h=AT0WGFvQW2PhTWKLxRvL0beKCoiL4GiPAC5N_t8agjsezysfzd2UTmRJyGORsgVOAnWC_-jGtNl9QOaWobrqbgra8xnu6b5gdEujyK_FXXJdwYn7ZuJ8qfFyl8w-0k2DnY7o&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20zpOENoRMSkJDaUVJcxm-R4roru3M1YPpgxLTuBaImUB-BpdA1tCj8YvgEXgA-gZ0Cz4jkuLEqtXp34my14NCTBQN_RwbaVI2rFQuhgRxZbuWAFAtpteg_CTTubWAsAASAHhG-g-3jQxRSjXdEy3wnr1dhFhI-fjUyl1J_7baqoBD7unbugY0Q64icxJgE9Fms4EeEDmOFWMTkEDsBvk


Elurikkus, kestlik areng

Priit Kilgas

priit.kilgas@etag.ee

„Euroopa horisondi“ 2. sambas



Projektitüübid ja taotlemine

Projektitüübid

• Research and Innovation Action, RIA

• Innovation Action, IA

• Coordination and Support Action, CSA

Rahastusvõimaluste portaal:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Teemavaldkond 6: toit, biomajandus, 
loodusvarad, põllumajandus ja 
keskkond

1) Elurikkus ja ökosüsteemiteenused

2) Õiglased, tervislikud ja keskkonnasõbralikud toidusüsteemid primaarsest 
produktsioonist kuni tarbimiseni

3) Ringmajandus ja biomajandus

4) Puhas ja saastevaba keskkond

5) Maismaa, ookean, vesi ja kliimameetmed

6) Vastupidavad, kaasavad, terved ja rohelised maa-, ranniku- ja 
linnakogukonnad

7) Innovaatiline valitsemine, keskkonnavaatlused ja digitaalsed lahendused 
rohelise kokkuleppe toetuseks



Elurikkus ja ökosüsteemiteenused

Kogueelarve 2023: 184 mln eurot (3,5-10 mln projekti kohta) 

Taotlemine 2023: 22.12.2022 – 28.03.2023 (1-astmeline)

Eesmärgid: Toetab ELi elurikkuse strateegiat aastani 2030, et elurikkuse seisund oleks 
taas paranemas ja ökosüsteemid oleks kaitstud, samuti Euroopa roheleppe 
rakendamist.

Üldised aspektid:

• Sünergiad Biodiversa+ jt partnerlustega, missioonidega ja teiste projektidega.

• Levitada tulemusi EC Knowledge Centre for Biodiversity või teistel platvormide abil.

• Anda teaduslikku sisendit poliitikatesse.

• SSH kaasamine, JRC kaasamine, rahvusvaheline koostöö, multi-actor approach



Elurikkus ja ökosüsteemiteenused

Teemade grupid:

• Elurikkuse vähenemise põhjused (3 RIA)

• Elurikkuse kaitsmine ja taastamine (2 RIA, 2 IA) 

• Ühiskonnas ja majanduses elurikkusega arvestamine (2 CSA, 3 RIA)

• Elurikkusega arvestavad praktikad põllumajanduses, metsanduses ja 
vesiviljeluses (3 RIA, 1 CSA)

• Elurikkus ja tervis (1 RIA)

• Teaduse ja poliitikate seotus elurikkuse valdkonnas (Biodiversa+ 
partnerluse jätkutaotlus)



Kogukondade jätkusuutlik areng

Kogueelarve 2023: 38,5 mln eurot (3-6,5 mln projekti kohta) 

Taotlemine 2023: 22.12.2022 – 12.04.2023 (1-astmeline)

Eesmärgid: Valdkondadeülene T&A tugeva sotsiaalteaduste komponendiga, mis toetab maa-, 
ranniku-, ja linnakogukondade kestlikku ja kaasavat arengut.

• Aitab kaasa paremale arusaamisele kliima, keskkonna ja sotsiaalmajanduslikest mõjudest 
erinevates kogukondades.

• Arendab innovaatilisi poliitikaid, mis vastavad kohalikele oludele.

• Toetab alt üles innovatsiooni kogukondades.

Üldised aspektid:

• Multi-actor approach

• Koostöö teiste projektidega, JRCga ja Uue Euroopa Bauhausiga.



Kogukondade jätkusuutlik areng

Teemad:

• Sotsiaalse kaasatuse edendamine maapiirkondades (RIA)

• Maapiirkondade parem territoriaalne haldamine ning maa ja linna 
sünergiad (IA)

• Rahvusvaheline maapiirkondade poliitikate võrdlusanalüüs (CSA)

• Toodete geograafilise märgistamise roll kestlikus arengus (RIA)

• Linnade põllumajanduse mõjud (RIA)

• Kaasavad ja nutikad viisid toidu jätkusuutlikkuse kommunikeerimiseks
(RIA)



Lahendused rohelise kokkuleppe 
toetuseks

Kogueelarve 2023: 130 mln eurot (1,5-9 mln projekti kohta) 

Taotlemine 2023: 22.12.2022 – 23.03.2023 (1-astmeline)

Eesmärgid: Euroopa rohelisest kokkuleppest lähtuv ühiskonna ümberkujundamise 
toetamine.

• Innovaatiline ja erinevatele muutustele vastupidav valitsemine.

• Keskkonnainfo parem kättesaadavus ja integreeritus.

• Digitaalsed ja andmetest lähtuvad lahendused kestlikuks majandamiseks.

Üldised aspektid:

• Multi-actor approach, koostöö teiste projektidega, JRCga, Kopernikusega.



Lahendused rohelise kokkuleppe 
toetuseks

Teemade grupid:

• Innovatsioon juhtimismudelites ja toetavates poliitikates (5 RIA, 2 
CSA, Agriculture of Data partnerlus)

• Keskkonnavaatluste kasutuselevõtt ja nende väärtuse tõstmine (2 
CSA, 2 RIA)

• Digi- ja andmetehnoloogiad kui peamised võimestajad (4 RIA, 1 CSA)

• Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
tugevdamine (5 CSA)



Teemavaldkond „Kliima, energia 
ja transport“

Priit Kilgas

priit.kilgas@etag.ee

„Euroopa horisondi“ 2. sambas



Euroopa horisondi struktuur



Teemavaldkond: kliima, energia, 
mobiilsus

1) Kliimateadused ja vastused kliimaneutraalsusele üleminekul

2) Valdkondadevahelised lahendused kliimapöördeks

3) Jätkusuutlik, kindel ja konkurentsivõimeline energiavarustus

4) Tõhus, jätkusuutlik ja kaasav energiakasutus

5) Puhtad ja konkurentsivõimelised lahendused kõikidele 
transpordiliikidele

6) Turvaline ja vastupidav transport ning nutikad mobiilsusteenused 
reisijate- ja kaubaveoks



Kliimateadused

Kogueelarve 2023: 117,5 mln eurot (2,5-12 mln projekti kohta) 

Taotlemine 2023: 13.12.2022 – 18.04.2023 (1-astmeline)

Eesmärgid: Toetab liikumist kliimaneutraalse ja vastupidava ühiskonna poole.

Üldised aspektid:

• Oodatakse teiste projektidega koostööd (ühised üritused, tulemuste jagamine).

• Kopernikuse või Galileo/EGNOSe kasutamine kui kasutada satelliite.

• Avatud teaduse nõue (vabalt kättesaadavad loodud tööriistad, mudelite kood avalik jms).

• Mitmel juhul on oluline SSH kaasamine.

• Panustamine kliimaraportitesse ja poliitikatesse, samuti koostöö kliima missiooniga.



Kliimateadused

Teemade grupid:

• Maa süsteemi teadus (4 RIA)

• Kliimamuutuste leevendamine ja teed kliimaneutraalsuseni (2 RIA)

• Kliimamuutuste mõjud ja nendega kohanemine (1 RIA)

• Sotsiaalteadused, kodanikuteadus ja käitumisteadused
kliimameetmete osana (1 CSA, 2 RIA)

• Rahvusvaheline koostöö (3 RIA)



Kliimamuutustega kohanemise 
missioon

Kogueelarve 2023: 82,21 mln eurot (4,5-11 mln projekti kohta) 
Taotlemine 2023: 10.01.2023 – 20.09.2023 (1-astmeline)

Eesmärk: Toetada vähemalt 150 Euroopa regiooni ja kogukonda, et muuta need 
aastaks 2030  kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeliseks.
• Toetada Euroopa regioone ja kogukondasid kliimariskide ja –võimaluste 

hindamisel ja haldamisel.
• Toetada vähemalt 150 piirkonda koosloomes innovaatiliste lahenduste 

väljatöötamisel ja katsetamisel kliimamuutustele vastupanuvõime 
saavutamiseks.

• Jõuda vähemalt 75 suureskaalalise süsteemse kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimet tagava demonstratsioonini.



Kliimamuutustega kohanemise 
missioon

Teemad:
• Kliimamuutustele vastupanuvõimet suurendavate ümberkujundavate 

lahenduste testimine ja demonstreerimine põllumajanduses ja/või 
metsanduses (IA)

• Kriitilist taristut kliimamuutuste mõjude eest kaitsvate ümberkujundavate 
(sh looduspõhiste) lahenduste testimine ja demonstreerimine (IA)

• Ümberkujundavate lahenduste testimine ja demonstreerimine, mis 
vähendavad kliimamuutuste terviseriske (IA)

Teemad koostöös teiste missioonidega:
• Linnade rohestamine, et muuda neid elamisväärseks ja vastupidavaks (IA)
• Lahenduste demonstreerimine maastiku vee sidumisvõime tõstmiseks (IA)



Partnerlusüritused ja infopäevad

6. klastri üritused:

• 13.-14. detsembril 2022 toimub infopäev

• 19. detsembril 2022 toimub partnerlusüritus

5. klastri üritused:

• 15.-16. detsembril 2022 toimub infopäev

• 15. detsembril 2022 toimub partnerlusüritus

Edukad varasemad Eesti taotlejatega projektid: https://edukad.etag.ee/

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://he-2023-cluster6.b2match.io/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wKEl7CncTdqVAWmeWEASd/overview
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/
https://edukad.etag.ee/


Energia ja transport

Maria Habicht

maria.habicht@etag.ee

„Euroopa horisondi“ 2. sambas



Poliitiline taust (1)

Pariisi kokkulepe ja ÜRO säästva arengu eesmärgid (SAE):

• Otsene panus
• SAE 7 – taskukohane ja puhas energia

• SAE 9 – tööstus, innovatsioon  ja taristu

• SAE 11 – kestlikud linnad ja kogukonnad

• SAE 13 – kliimameetmed

• Kaudne panus
• SAE 3 – hea tervis ja heaolu

• SAE 8 – inimväärne töö ja majanduskasv

• SAE 12 – vastutustundlik tarbimine ja tootmine 



Poliitiline taust (2)

• Euroopa Kliimamäärus (EL) 2021/1119 ja eelnõude pakett ‘Eesmärk 55’

• REPowerEU: Euroopale taskukohase, kindla ja kestliku energiavarustuse 
tagamise kava



Teemaplokid

1. Kliima

2. Valdkondadevahelised lahendused

3. Kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamine

4. Tõhus, jätkusuutlik ja kaasav energiakasutus

5. Puhtad ja konkurentsivõimelised lahendused kõikidele transpordiliikidele

6. Turvaline ja vastupidav transport ning nutikad mobiilsusteenused reisijate-

ja kaubaveoks



Teemaplokk Konkursi nimetus 2023 mln € 2024 mln €

2. Valdkondadevahelised lahendused Konkurentsivõimeline ja säästlik salvestite väärtusahel 153,70 127,30

3. Kindla, jätkusuutliku ja

konkurentsivõimelise energiavarustuse

tagamine

Globaalne juhtroll taastuvenergia vallas
289,60

161,00

158,00

108,00

Energiasüsteemid, võrgud ja salvestamine 58,00 88,00

Süsiniku kogumine, kasutamine ja säilitamine 108,00 30,00

4. Tõhus, jätkusuutlik ja kaasav

energiakasutus

Suure energiatõhususega ja kliimaneutraalne Euroopa

hoonefond

78,00

44,00

36,00

50,00

5. Puhtad ja konkurentsivõimelised

lahendused kõikidele transpordiliikidele
Heitevaba maanteetransport 59,5 77,00

Lennundus 54,50 57,00

Veetransport 93,00 61,05

Transpordi tingitud tervise- ja keskkonnariskid 10,00 7,00

EL-USA sümpoosion 0,5

6. Turvaline ja vastupidav transport ning

nutikad mobiilsusteenused reisijate- ja

kaubaveoks

Ühendatud, koostoimeline, ja automatiseeritud

liikuvus

108,5

50,00

122,5

52,00

Multimodaalne transport, taristu ja logistika 31,00 48,00

Ohutus ja vastupanuvõime 26,00 22,5

Infoleviürituste toetamine 1,5



Call structure 2023-2024

02/12/2022 - 18/04/2023 

12/09/2023 - 06/02/2024

02/12/2022 - 20/04/2023

02/12/2022 - 30/3/2023

04/05/2023 - 05/09/2023

04/05/2023 - 05/09/2023

04/05/2023 - 10/10/2023

07/12/2023 - 18/04/2024

07/05/2024 - 5/09/2024

7/05/2024 - 05/09/2024

02/12/2022 - 20/04/2023

04/05/2023 - 05/09/2023

02/12/2022 – 20/04/2023

04/05/2023 - 05/09/2023

07/12/2023 - 18/04/2024

07/05/2024 - 05/09/2024

07/12/2023 – 18/04/2024

07/05/2024 – 05/09/2024

Climate sciences

Cross-cutting actions

Energy supply

Energy use

Sustainable/ competitive
transport

Mobility systems

12/09/2023 – 30/01/2024



Seotud partnerlused (1)

Institutsionaalsed partnerlused

• Puhta vesiniku partnerlus https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en

• Raudteetranspordi partnerlus: https://rail-research.europa.eu/

• Lennuliikluse juhtimise partnerlus: https://www.sesarju.eu/
• Hetkel avatud konkursi infopäeva slaidid: https://www.sesarju.eu/node/4257

• Puhta lennunduse partnerlus: https://www.clean-aviation.eu/

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://rail-research.europa.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/node/4257
https://www.clean-aviation.eu/


Seotud partnerlused (2)

Ühisprogrammeeritavad partnerlused:

• Koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse partnerlus: 
https://www.ccam.eu/

• Energiasalvestite partnerlus: https://bepassociation.eu/about/batt4eu-
partnership/

• Heitevaba veetranspordi partnerlus: https://www.waterborne.eu/

• Heitevaba maanteetranspordi partnerlus: https://www.2zeroemission.eu/

• Inimkeskse ja jätkusuutliku ehituse partnerlus (Built4People): 
https://www.ectp.org/

https://www.ccam.eu/
https://bepassociation.eu/about/batt4eu-partnership/
https://www.waterborne.eu/
https://www.2zeroemission.eu/
https://www.ectp.org/


Seotud partnerlused (3)

Kaasrahastatavad partnerlused:

• Üleminek puhtale energiale: https://cetpartnership.eu/

• Linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks: 
https://dutpartnership.eu/

https://cetpartnership.eu/
https://dutpartnership.eu/


Rahvusvaheline koostöö

• USA

• Austraalia

• Aafrika (sh Aafrika Liit)

• India

• Vahemereriigid

• Hiina (va innovatsiooniprojektid)

• Aasia arengumaad



5. klastri senised tulemused

2. Valdkondadevahelised lahendused - 2 projekti – 417 155 €

3. Energiavarustuse tagamine - 3 projekti – 968 357 €

4. Energiakasutus - 2 projekti – 821 250 €

5. Lahendused kõikidele transpordiliikidele - 4 projekti – 3 434 462 €

6. Turvalisus ja nutikad mobiilsusteenused reis - 2 projekti – 229 719 €

Kokku: 5 870 943 €



Horisont 2020 tipud

Projekt SmartEnCity – 8 565 950 €

oPENlab - 5 063 438 €

EU-SysFlex - 1 201 640 €



15. ja  16. detsembril toimub 5. klastri üldine infopäev: 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en


https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/

https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/


Teemavaldkond „Digivaldkond, 
tööstus ja kosmos“

Rebekka Vedina, rebekka.vedina@etag.ee

Helen Asuküla-Tõkke, helen.asukula-tokke@etag.ee

„Euroopa horisondi“ 2. sambas



Euroopa horisondi struktuur



Tööprogrammi eelarve aastateks
2023-2024 (M€)

Teemaplokk 2023 2024 2023-24

1. TWIN TRANSITION Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja
digitaliseeritud tootmine

346,27 288 634,27

2. RESILIENCE Suurenenud autonoomia strateegilistes
väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks

337 222,2 559,2

3. DATA Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad 76 85 161

4. DIGITAL & EMERGING Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad
digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad

237 224,5 461,5

5. SPACE Globaalsete kosmosepõhiste taristute, teenuste, 
rakenduste ja andmete arendamine

291,6 202,4 494

6. HUMAN Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja 
eetiline areng

256,5 61 317,5

1 544,4 1 083,1 2 627,5



2021-2022 Eesti edukad

• 2021-2022 taotlusvoorus oli digi- ja tööstuse valdkonnas 135 EE osalusega
taotlust, neist rahuldati 29

• osales 37 ettevõtet, kellest 9 on partneriks 19 projektis; Eestisse toodi ligi 
4,4M€

• TA asutustest edukamad olid TalTech (3 projekti, 1,6M€), TÜ (3 projekti, 
1M€), TLÜ (1 projekt, 425K€), Balti Uuringute Instituut (1 projekt, 320K€)

Veel edukaid taotlejaid:
Elva Vallavalitsus, Eesti Korteriuhistute Liit MTÜ,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

• Kokku toodi Eestisse üle 8M€



3. Juhtivad andme- ja arvutitehnoloogiad

Andmete jagamine, ristkasutatavus, pilv-
ja servtöötlus, IoT

• andmete elutsükli arhitektuur
• hajusandmetöötlus ja parvintellekt

(koostöös US NSFga)

• kognitiivne andmetöötlus     sünergia 
tsiviiljulgeoleku teemadega

• AI-juhitud andmetöötlus

2023.a taotlusvoor:

• 01.12.22 – 29.03.23
4 teemat, ca 13 projekti:

• 11 RIA projekti
• 2 CSA projekti

2024.a taotlusvoor:
• 15.11.23 - 19.03.24
3 teemat, ca 7 projekti:

• 6 IA projekti
• 1 CSA projekt



4. Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad
digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad

AI, avatud lähtekoodiga pilv- ja serv-
tarkvaraehitus, kvantumtehnoloogiad

• AI-juhitud autonoomsed robotid

• inimese-roboti suhtlus

• kõrgtehnoloogiliste materjalide arenduse 
modelleerimine

• fotoonika integreerimine mikroelektroonikasse

• kvantum-fotoonilised tehnoloogiad

• 2D materjalide tehnoloogiad

2023.a taotlusvoor:

• 01.12.22 – 29.03.23
5+9 teemat, ca 47 projekti:

• 38 RIA projekti
• 7 IA projekti
• 2 CSA projekti

2024.a taotlusvoor:
• 15.11.23 - 19.03.24
5+6 teemat, ca 29 projekti:

• 18 RIA projekti
• 10 IA projekti
• 1 CSA projekt



6. Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne
ja eetiline areng: parem sotsiaalne kaasatus 
ning jätkusuutlikud kvaliteetsed töökohad

Usaldusväärsed AI, internet, NGI, IoT, XR, 
inimesekesksed tehnoloogiad, Industry 5.0 

• inimesekeskne tööstus, ökosüsteemid

• AI teemad; keeletehnoloogiad

• 2023 uus teema: Metaversumi ehitamine

• EL IKT ja digistandardite globaalne 
edendamine

• 2023 uus teema: teadmusmahukate rohe-
digioskuste arendamine (CSA, 2,5M€, ≈5tk)

2023.a taotlusvoor:

• 01.12.22 – 29.03.23
13 teemat, ca 31 projekti:

• 6 RIA projekti
• 25 CSA projekti

2024.a taotlusvoor:
• 15.11.23 - 19.03.24
4 teemat, ca 11 projekti:

• 7 RIA projekti
• 4 CSA projekti



https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events

https://digital2022.b2match.io/

Digivaldkonna üritused

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview
https://ec.europa.eu/info/news/ec-open-source-workshops-computing-and-sustainability-2-december-2022-2022-oct-21_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/evolution-computing-technologies-hipeac-vision
https://digital2022.b2match.io/


1. TWIN-TRANSITION Tootmise konkursite 
märksõnad ja seotud partnerlused 

Ringmajandus, ümbritsevad ökosüsteemid, 
vee tarbimine tööstuses

Linna/tööstuse sümbioos Murrangulised
muudatused ehituses

Taastuvallikatest toodetud vesinik ja CO2-heite 
kui lähteained

Ülitäpsete ja komplekssete toodete tootmine, 
fotoonika

Andmekogumine ja –töötlus, materjalianalüüs ehituses

Energiamahuka tootmise energiatõhusad ja 
kliimaneutraalsed, läbimurdvad tehnoloogiad

Tootmine tellimusel Biointelligentne tootmine



2. RESILIENCE Vastupidava tööstuse konkursite 
märksõnad ja sünergiad teiste valdkondadega  

Kõrgtehnoloogiate levitamine VKEde tarneahelates

VKEde ja startup’ide väärtusahelate jätkusuutlikkuse parandamine

Taskukohaste sotsiaaleluasemete piirkondade näidisprojekt

Haruldaste muldmagnetite ringlussevõetavus ja ressurssitõhusus

Kõrgtehnoloogilised materjalid

Kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide ohutus ja jätkusuutlikkus
(Safe and Sustainable by Design (SSbD) chemicals and materials)

Biomaterjalid ja jätkusuutlikud tekstiilid

Toorained kliimaneutraalses ja ringmajanduses Taastuvenergia ja -salvestid

Biopõhised süsteemid bio- ja ringmajanduses
Energiavarustus –
kerged materjalid

Tervist edendav elu- ja töökeskkond

Uus energia ja jätkusuutlik transport
Kemikaalid põllumajanduses

Biopõhised 
materjalid tervises

Kohustuslik sünergia:
kõrgtehnoloogilised nano-
ja biopõhised
materjalidpestitsiidide
teema HORIZON-CL6-
2023-FARM2FORK-01-7



ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES -
PROCESSES4PLANET PARTNERSHIP

5-6 December 2022 
Warsaw, Poland

RAW MATERIALS,
ADVANCED MATERIALS

AND BIOECONOMY

https://ncp4industry.eu/ev
ents/discovering-ami2030-
the-european-advanced-
materials-initiative/

https://he-industry-2023-
brokerage.b2match.io/

https://meepla.online/siec-badawcza-lukasiewicz/sustainable-economy-in-horizon-europe/lp
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview
https://he-industry-2023-brokerage.b2match.io/


5. Globaalsete kosmosepõhiste
taristute, teenuste, rakenduste ja 
andmete arendamine

• Kosmose 2021-2022 voorudes Eestist edukad 
kaks ettevõtet, kokku toetust 650k€

• NB! EUSPA 2022.a taotlusvoor avatud kuni 2. märts 2023!

• Kosmose 2023-2024 taotlusvoorudes

 Enamasti eelarve 1-3M€ projekti kohta

 Üldiselt oodatud TLR 5-6 või TLR 7-9

• Valmistatakse ette ka kosmose partnerlust 
Globally Competitive Space Systems

2023.a taotlusvoor

• 22.12.2022 – 28.03.2023

• 14 teemat, u. 46 projekti

2023.a EUSPA taotlusvoor

• okt. 2023 – veebr. 2024

• 7 teemat, u. 28 projekti

2024.a taotlusvoor

• 21.11.2023 – 20.02.2024

• 4 teemat, u. 12 projekti



5. Kosmose suunad 2023-2024

5.1. Kosmosesüsteemide 
konkurentsivõimekuse edendamine

5.2. ELi kosmosesse pääsemise 
suutlikkuse tugevdamine

5.3. Copernicuse teenuste arendamine

5.4. Rakendused EGNSS, sh Galileo 
PRS, ja Copernicuse jaoks

5.5. Innovaatilised võimalused 
kosmoses: kvant ja GOVSATCOM

5.6. Sihipärane ja strateegiline ELi 
kosmosesektori toetamine
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• Kosmoseandemete kasutamine teaduses; 
kriitiliste tehnoloogiate sõltumatus Euroopas



https://horizon-europe-space-
2023-brokerage.b2match.io/

Kosmose valdkonna üritused

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview


Innovatsioonimaastiku 
toetamine

„Euroopa horisondi“ 3. sammas

Rasmus Pind

rasmus.pind@etag.ee



Euroopa horisondi struktuur



Euroopa innovatsiooninõukogu
European Innovation Council (EIC)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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Euroopa innovatsiooninõukogu (EIC)
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• kõrgetasemelisteks teadusuuringuteks, et arendada välja 
läbimurdeliste tehnoloogiate alustalasid. Konsortsiumid. 
(TRL 1 – 4)

PATHFINDER
Teadus- ja 

innovatsioonitoetused

TRANSITION
Teadus- ja 

innovatsioonitoetused

ACCELERATOR
Toetused ja investeeringud 
VKEde ja idufirmade jaoks

uurimistulemuste innovatsiooni-võimalusteks muutmiseks 
(TRL 4 – 5/6)

üksikettevõtetele suure riskiga ja läbimurdeliste lahenduste 
väljatöötamiseks ning turule-toomiseks 
(TRL 5/6 – 8/(9))



Tehnoloogilise valmiduse tasemed (TRL)

1. Baasuuringud

2. Tehnoloogia formuleerimine

3. Rakendusuuringud

4. Väikesemahuline prototüüpimine

5. Suuremahuline prototüüpimine

6. Valmis prototüüp

7. Demo

8. Kommertsialiseerimisvalmidus

9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud

137

EIC Pathfinder

EIC Transition

EIC Accelerator



EIC Pathfinder EIC Transition EIC Accelerator

Euroopa Innovatsiooninõukogu 
(EIC) 

Open Challenges Open Challenges Open Challenges



Seventh Sense – 2.2M EUR



MultiCharge – 3M EUR



WebARX – 5.9M EUR



Nanordica – 2.4M EUR



EIC Pathfinder Open
European Innovation Council (EIC)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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EIC PATHFINDER OPEN

• Teadusliku aluse arendamine, et toetada läbimurdelist tehnoloogiat

• Varajase faasi teadusprojektid (TRL 1-4)

• Potentsiaal luua uusi turge või muuta olemasolevaid, suudad lahendada ülemaailmseid väljakutseid

144

Sihtgrupp: ülikoolid, teadusasutused, 

ettevõtted (sh VKE-d), idufirmad, 

tööstus, juriidilised isikud

• Teil on nägemus tulevikutehnoloogiast, mis meie elusid suudab muuta

• Näete reaalset võimalust selle tehnoloogia võimalikuks muutmiseks, et saavutada teaduslik läbimurre

• Kujutate ette koostööd interdistsiplinaarse teadlaste ja novaatorite meeskonnaga



Toetus ja konsortsium (Pathfinder Open)

• Konsortsium: 3+ partnerit

• Kogu eelarve: 179.5M EUR

• Toetus projektile: 3M EUR

• Toetuse määr: 100%

TÄHTAEG: 2023

07. märts

Pikaajaline visioon

Teadus-tehno läbimuure

Eesmärgid

Interdistsiplinaarsus

Pikaajaline mõju

Innovatsioonipotentsiaal

Teabevahetus ja levitamine

Konsortsiumi kvaliteet

Tööplaan

Ressursside jaotus

Teaduslik tase (60%) Mõju (20%) Kvaliteet ja tõhusus (20%)

Taotlus 17lk



EIC Pathfinder Challenges
European Innovation Council (EIC)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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EIC PATHFINDER CHALLENGES

• Potentsiaal luua uusi turge või muuta olemasolevaid, suudad lahendada ülemaailmseid väljakutseid

• Teadusliku aluse arendamine, et toetada läbimurdelist tehnoloogiat

• Põhineb kõrge riski ja suure kasumiga teadus-arendustegevusel 

• Varajase faasi teadusprojektid (TRL 1-4)
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Sihtgrupp: ülikoolid, teadusasutused, 

ettevõtted (sh VKE-d), idufirmad, 

tööstus, juriidilised isikud

• Konkreetse väljakutsega seotud



Toetus ja taotleja (Pathfinder Challenges)

• Juriidiline isik, konsortsium

• Kogu eelarve: 163.5M EUR

• Toetus projektile: 4M EUR

• Toetuse määr: 100%

TÄHTAEG: 2023

18. oktoober

Eesmärgid ja olulisus

Uudsus

Metoodika usutavus

Potentsiaalne mõju

Innovatsioonipotentsiaal

Teabevahetus ja levitamine

Üksiktaotleja/Konsortsiumi 
kvaliteet

Tööplaan

Ressursside jaotus

Teaduslik tase (60%) Mõju (20%) Kvaliteet ja tõhusus (20%)

Taotlus 25lk



PATHFINDER Challenges

1. Clean and efficient cooling

2. Architecture, Engineering and Construction digitalisation for a novel triad of design, fabrication, 

and materials 

3. Precision nutrition

4. Responsible Electronics

5. In-space solar energy harvesting for innovative space applications



EIC Transition Open & Challenges
European Innovation Council (EIC)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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EIC Transition

• Kas see uudne EL-rahastatud tehnoloogia on valmis järgmisteks sammudeks?

• Kas olete analüüsinud potentsiaalset turgu ja konkurente?

• Kas plaanite luua motiveeritud meeskonda, et idee turule tuua?



EIC Transition – kellele?

Tingimused:

• Toetus aktiivne: 

> 12 kuud

• Projekti lõppkuupäevast:  

< 24 kuud

Open

• EIC Pathfinder; H2020 (FET-Open); FET-Proactive

• ERC Proof of Concept

• European Defence Fund

Challenges

• Kõik H2020 & Horizon Europe edukad



EIC Transition
• Juriidiline isik, konsortsium (2; 3-5)

• Kogu eelarve: 128.36M EUR

• Toetus projektile: 0.5-2.5M EUR

• Kestus: 1-3 aastat

• Toetuse määr: 100%

TÄHTAEG: 2023

12. aprill

27. sept

Tehnoloogiline läbimurre

Eesmärgid

Metoodika

Mõjude usaldusväärsus

Majanduslik ja ühiskondlik kasu

Investeerimisvalmidus

Meeskonna kvaliteet

Vahe-eesmärgid ja tööplaan

Ressursside jaotus

Teaduslik tase Mõju Kvaliteet ja tõhusus

Taotlus 20lk



EIC Transition Challenges

Kogu eelarve: 128.36M EUR Challenges eelarve: 60.5M EUR

1. Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications 

2. Environmental intelligence

3. Chip-scale optical frequency combs



EIC Accelerator Open & Challenges
European Innovation Council (EIC)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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EIC ACCELERATOR

• Suur kasvupotentsiaal & mõju

• Innovaatilised & kõrge riskiga teaduspõhised või tehnoloogiliselt läbimurdelised projektid (deep tech)

• Potentsiaal luua uusi turge või muuta olemasolevaid

• Skaleeritavus

156

Rahastatakse toodete, teenuste, protsesside turuvalmiks arendamist ja turule viimist

Toetus 2,5 mln

(70%)

TRL 5-8

Omakapitali investeering 
15 miljonit

TRL 9+

Sihtgrupp: eelkõige VKEd, sh start-up’id

juriidilised isikud; investorid;

erandjuhul keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtted (ainult investeeringukomponent)



EIC Accelerator Open | Challenges
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Toetus + investeering
(Blended finance)

Ainult toetus
(Grant only)Toetus esimesena

(Grant first)

Toetus toote turuvalmis 
arendamiseks (TRL 5-8)

+ 
investeering toote turule 

viimiseks (TRL 9)

Tõestus, et teil on toote 
kasutuselevõtuks ja 

kasvuks piisavalt rahalisi 
vahendeid (TRL 9)Innovatsioon nõuab 

märkimisväärselt tööd, et 
hinnata ärilist potentsiaali

Ei vaja toetust, küll aga 
investeeringut 

Ainult investeering
(Investment only)



Accelerator Challenges
1. Novel biomarker-based assays to guide personalized cancer treatment (65M EUR)

2. Aerosol and surface decontamination for pandemic management (65M EUR)

3. Energy storage (100M EUR)

4. New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation for 

decarbonisation (65M EUR)

5. Emerging semiconductor or quantum technology components (100M – Quantum (30%), Semiconductor

(30%) + flexible)

6. Novel technologies for resilient agriculture (65M EUR)

7. Customer-driven, innovative space technologies and services (65M EUR)



EIC Accelerator Open | Challenges
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Taotlemine AVATUD!
EIC AI Platform

EIC Business Acceleration Services - coaching, mentorlus, juurdepääs investoritele / ettevõtetele jpm. 

Eelduslikud cut-offid 2023 (TÄISTAOTLUS) Open & Challenges

#1 11. Jan Open

#2 22. Mär Open & Challenges

#3 07. Jun Open & Challenges

#4 04. Okt Open & Challenges

https://accelerator.eismea.eu/login


Taotlemise protsess & sellele kuluv aeg

• Online vorm (lühike)

• Pitch deck (10 slaidi)

• Video (3 min)
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LÜHITAOTLUS

• Online vorm (pikk)

• Pitch deck (10 slaidi)

• Lisad 

TÄISTAOTLUS

• Pitch (10 min)

• Intervjuu 

INTERVJUU

Edukusmäär: 66%

2-4 nädalat

20%

5-6 nädalat

33%

1-2 nädalat

Acceleratori edukusmäär:

7.5% (75/1006)



LÜHITAOTLUS

• Online vorm, 5 lk, küsimused 

• Pitch deck, kuni 10 slaidi .pdf formaadis

• Video pitch, kuni 3 minutit, motivatsioonist, koos põhiliikmetega (3 in)

LÜHITAOTLUS

4 EIC ekspert hindajat
Edasipääsuks:

2x GO

Läbimurre ja turgu loov

Ajastus

Mõjukuse potentsiaal

Laiem mõju
Meeskond

TÄIUSLIKKUS MÕJU RISKITASE



• Online vorm (pikk. 100+ lk)

• Pitch deck (10 slaidi)

• Lisad 

TÄISTAOTLUS & INTERVJUU

3 EIC ekspert hindajat

3x GO

Läbimurre ja turgu loov

Ajastus

Tehnoloogiline teostatavus

Intellektuaalomand

Mõjukuse potentsiaal

Laiem mõju

Turusobivus ja konkurendianalüüs

Kommertsialiseerimisstrateegia

Partnerid

Meeskond

Vahe eesmärgid

Investeeringu riskitase

Riskide maandamine

TÄIUSLIKKUS MÕJU RISKITASE

TÄISTAOTLUS & INTERVJUU

• Pitch

• Intervjuu

EIC žürii

GO & NO GO



• Suured parandused

Täistaotluse & intervjuu järgselt

„NO GO“ KORRAL

• Seal of Excellence

Teisel tagasilükkamisel ei saa esitada uut taotlust 12 kuu jooksul



13. Detsember





Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut
European Institute of Innovation & Technology (EIT)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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Euroopa Horisondi struktuur



EIT Visioon

Suurendame Euroopa uuendusvõimet, kasvatades ettevõtlikku talente
ja toetades uusi ideid.

Meie visioon ‘...on saada juhtivaks Euroopa algatuseks, mis annab innovaatoritele ja 
ettevõtjatele võimaluse töötada välja maailmatasemel lahendusi ühiskondlike väljakutsetega 

toimetulekuks ning luua majanduskasvu ja kvalifitseeritud töökohti.'



EIT Missioon

• Suurendada Euroopa konkurentsivõimet

• Tugevdada innovatsiooni





Teadmiste 
kolmnurk



Võimalused kõigile novaatoritele



EIT KIC’id (Teadmis- ja innovatsioonikogukonnad)



KIC Kultuur & Loovus

• Loodi 2022

• Esimesed taotlusvoorud avanevad 2023 sügisel

• Täistegevus 2024



EIT KIC Eesmärk

Climate Süsinikdioksiidivabale majandusele ülemineku kiirendamine

Digital EU digitaalse ümberkujundamise edendamine

Food Ülemaailmse revolutsiooni juhtimine toiduinnovatsioonis ja –tootmises

Health Anda ELi kodanikele paremad võimalused tervena elada

InnoEnergy Säästva energia tuleviku saavutamine EUs

Manufacturing EU töötleva tööstuse konkurentsivõime tugevdamine ja suurendamine

Raw Materials Toorainete arendamine EU peamiseks tugevuseks

Urban Mobility Tark, roheline ja integreeritud transport

Culture & Creativity EU kultuuri- ja loomesektorite ja –tööstuste ümberkujundamine



Ynsect (FR)
global leader in alternative 

protein production
Supported by EIT Climate-KIC

Owkin (FR)
better patient drugs by 

machine learning 
Supported by EIT Health

Sword Health (PT)
virtual care for patients
Supported by EIT Health

Freyr (NO)
high energy density and cost-

competitive clean battery
Supported by EIT InnoEnergy

Lilium Aviation (DE)
electric vertical jet 

Supported by EIT Climate-KIC 

Climeworks (CH)
carbon dioxide (CO2) collectors

Supported by EIT Climate-KIC

EIT UNICORNS (okt 2022) 

Northvolt (SE)
the world’s greenest battery
Supported by EIT InnoEnergy



EIT rahastuse areng 2014-2022



EIT Opportunities

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/


EIT RIS

• RIS võeti kasutusele, et edendada rohkemate riikide 
innovatsioonivõimekust

Riigid, kes on kõlblikud osa saamast EIT RIS’ist (2021-2024):
• EU liikmesriigid: Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tsehhi, Eesti, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, 

Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania.
• Euroopa Horisondi Assotsieerunud riigid*: Montenegro, Makedoonia, Serbia, Türgi, Ukraina.
• Teised piirkonnad: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion, Martinique, Mayotte ja Saint-Martin 

(Prantsusmaa), Assoorid ja Madeira (Portugal) ning Kanaari saared (Hispaania).

• Osaleda võivad kõik RIS piirkondadest



EIT KIC RIS Hub Nimi Kontakt

Climate Erki Ani (Cleantech Estonia) Erki@cleantechestonia.ee

Digital Janno Viiding (EIT Digital) Janno.Viiding@eitdigital.eu

InnoEnergy - -

Raw Materials Veiko Karu (TTÜ) Veiko.Karu@taltech.ee

Health Maris Väli-Täht (Tartu BT Park) Maris@biopark.ee

Food Maris Väli-Täht (Tartu BT Park) Maris@biopark.ee

Manufacturing Friedrich Kaasik (TÜ) Friedrich.Kaasik@ut.ee

Urban Mobility Vallo Mulk (TÜ) Vallo.Mulk@ut.ee

Culture & Creativity Eveli Kuuse (TÜ) Eveli.Kuuse@ut.ee

mailto:Erki@cleantechestonia.ee
mailto:Janno.Viiding@eitdigital.eu
mailto:Veiko.Karu@taltech.ee
mailto:Maris@biopark.ee
mailto:Friedrich.Kaasik@ut.ee
mailto:Vallo.Mulk@ut.ee


Euroopa Innovatsiooni 
Ökosüsteemid
European Innovation Ecosystems (EIE)

III sammas, Innovatiivne Euroopa
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Euroopa Horisondi struktuur



EIE eesmärk

• Luua sidus ja tõhus koostöövõrgustik, mis toetab innovaatiliste 
ettevõtete arengut ja kasvu

• Pandeemiajärgse stabiilsuse saavutamine

• Kokku tuuakse riiklikud, regionaalsed, kui ka kohalikud innovatsiooni 
edendajad-toetajad 

• Toetust saavad taotleda praktiliselt kõik



EIE 2 suunda

CONNECT

Meetmed keskenduvad 
omavahel seotud 

innovatsiooni-ökosüsteemide 
loomisele kogu EUs

INNOVATIVE SMEs

Toetab innovaatilisi VKE’sid
parandamaks R&I võimekust



CONNECT

Süsteemne lähenemine – koostööl põhinev, maksimeerib innovatsiooni

• Soodustada kaasrahastatud tegevusprogrammide rakendamist;

• Julgustada rohkemate sidusrühmade kaasamist, territooriumide laiemat osalemist 

innovatsiooni algatustes ja võrgustikes;

• Stimuleerida innovatsioonihankeid



HORIZON-EIE-2023-CONNECT

Teema Tüüp Raha 
projektile

Projektide 
arv

Tähtaeg

Organisation of Women TechEU 2023-24
CSA (coordination & 

support actions)
15 000 000 € 1 23.03.2023

Preparatory action for setting up joint 
programmes among innovation ecosystems 

actors
CSA 500 000 € 12 23.03.2023

Stimulating Experimentation Practices CSA 1 000 000 € 4 21.09.2023

Specialist Advisory Services to build 
capacities on innovation procurement

CSA 1 000 000 € 4 21.09.2023



Organisation of Women TechEU

Oodatavad tulemused

• Süvatehnoloogilise innovatsiooni 
toetamine

• Edendada naiste juhtpositsiooni

• Koostöö & võrgustike loomine

Tegevused

• Grandikonkursside korraldamine

• Kvaliteetne turundus

• Suurürituste korraldamine 
(EIC kogukonnaga võrgustamine)

• Edendada kogukonna koostööd

• Geograafiline jaotus



Preparatory action for setting up joint
programmes among innovation
ecosystems actors

Oodatavad tulemused

• Liikmesriikide koostöö 
hõlbustamine

• Ühiste pikaajaliste programmide ja 
tegevuste korraldamine

• Innovatsiooniosaliste kaasamine

• Edendada sünergiat teiste ELi 
rahastamisprogrammidega

Tegevused

• Kavandada pikaajaline 
koostöötegevus

• Selgitada koostööst saadavat tulu ELi 
väljakutseid silmas pidades

• Innovatsioonis osalejate kaasamine

• Selgitada seotust 
innovatsioonikavaga



Stimulating Experimentation
Practises

Oodatavad tulemused

• Paremad teadmised innovatsiooni 
testimise osas

• Pakkuda teenuseid innovatiivsete 
lahenduste testimiseks 

• Tõhustada parimate tavade 
arendamist sidusrühmade vahel

• Hõlbustada uuenduslike lahenduste 
kasutuselevõttu

Tegevused

• Teadlikkuse tõstmine olemasolevas 
raamistikus

• Laborite parimate tavade 
tuvastamine

• Uuendajate ühendamine 
organisatsioonidega

• Katseruumi loomine

• IP õiguste kasutamise selgitamine



Specialist Advisory Services to build
capacities on innovation procurement

Oodatavad tulemused

• Suurendada avaliku sektori ostjate 
teadlikkust innovatsiooni 

hankeprotsessidest

• Avaliku sektori riskikartlikkuse 
vähendamine innovatsiooni osas

• Parandada hankijate suutlikkust

• Avaliku ja erasektori partnerite 
koostöö kasutamine

Tegevused

• Parimate kogemuste jagamise 
ekspertvõrgustik

• Teadlikkuse tõstmine

• Hankijate innovatsioonialaste 
teadmiste täiustamine

• Suurendada parimate tavade näiteid



HORIZON-EIE-2023-CONNECT

Teema Tüüp Raha 
projektile

Projektide 
arv

Tähtaeg

Organisation of Women TechEU 2023-24
CSA (coordination & 

support actions)
15 000 000 € 1 23.03.2023

Preparatory action for setting up joint 
programmes among innovation ecosystems 

actors
CSA 500 000 € 12 23.03.2023

Stimulating Experimentation Practices CSA 1 000 000 € 4 21.09.2023

Specialist Advisory Services to build 
capacities on innovation procurement

CSA 1 000 000 € 4 21.09.2023



INNOVATIVE SME

EU VKEd kasvu ja laienemistakistustega. EU ökosüsteemi vastupanuvõime tugevdamine.

• Suurem koostöö partneritega EUs. Tootlikuse ja rahvusvahelistumise lõhe lahendamine. 

• Aitab teadusuuringute ja innovatsiooni suutlikkust VKEdel suurendada

• Luua teadmisi, toetada VKEde juurdepääsu uuenduslikele lahendustele

• Hõlbustada tehnoloogia arengut, investeeringute võimendamine



HORIZON-EIE-2023-INNOVSMES

Teema Tüüp Raha 
projektile

Projektide 
arv

Tähtaeg

European Partnership on Innovative 
SMEs

CoFund 71 116 079 € 1 22.03.2023



European Partnership on 
Innovative SMEs

Oodatavad tulemused

• Koostöö VKEde, teadusasutuste ja 
ülikoolide vahel

• Innovatiivsete VKE’de rahastamisele 
juurdepääsu lihtsustamine

• VKEde parem juurdepääs turgudele

• Riiklike teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise suurendamine

• VKEde rahvusvahelistumine

Tegevused

• Konkursside korraldamine

• Riikedevahelise innovatsiooni 
toetamine

• VKE’de valmisoleku parandamine

• Sünergia riiklike programmide vahel

• Koostöö tõhustamine 



Euroopa Horisondi struktuur



Lisainfo

EIC veebileht

EIT veebileht

EIE veebileht

Funding & Tenders portaal

ETAGi Euroopa Horisont
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https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/


Euroopa Teadusruumi 
tugevdamise meetmed

Siiri Kolka

siiri.kolka@etag.ee

„Euroopa horisondis“



Euroopa horisondi struktuur



Teemaplokk: ELi T&I süsteemi
reformimine ja tõhustamine

199

• Otsesed tugitegevused Euroopa Komisjoni poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks Euroopa teadusruumis

• CSA-d ehk koordineerimis- ja tugitegevused;
hanked, auhinnad (European Science in the
City next Generation – ESOFi lisaprogramm;
Euroopa noorteadlaste konkurss;
EURAXESS – teadlaste karjääritugi)

• Avalik sektor, tugiorganisatsioonid, teadus-
administratsioon (sektorist sõltumata)



Teemaploki lähtekohad
Euroopa teadusruumi 4 strateegilist eesmärki:

• Investeeringud ja reformid – T&I üleminek 
rohelisele majandusele ja digitehnoloogiale

• Juurdepääs tipptasemel teadmistele –
tipptasemel ja tugevamad teadus- ja 
innovatsioonisüsteemid, LR-ide toetamine T&I 
süsteemide tulemuslikkuse suurendamisel

• Teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste
ülekandmine majandusse –
konkurentsivõimeline juhtpositsioon üleilmses
konkurentsis, ettevõtluskeskkond, uute 
tehnoloogiate kasutamine ja nähtavus

• Euroopa teadusruumi süvendamine –
teadlaste ning teadmiste ja tehnoloogia vaba 
liikumine LR-ide tihedama koostöö kaudu:

• avatud teadus
• kõrgharidusasutused ja teadlased
• kodanikuteadus
• teadusharidus
• teaduskommunikatsioon
• eetika
• sooline võrdõiguslikkus
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Investeeringud ja reformid /
Juurdepääs tipptasemel teadmistele

• tugi LR-ide enese valitud teemadega partnerluskonsortsiumite loomiseks või 

jätkamiseks;

• T&I arenguseire kogukonna tugevdamine ning kodanikega suhtlemine (koos JRC-ga);

• ERA Forumi kui EK juures töötava, LR-ide esindajatest koosneva ekspertrühma töö 

toetamine (poliitagenda teemadel, mis katmata või alakaetud)

• teadusadministratsiooni professionaliseerimise toetamine;

• teadlaste ülekantavate oskuste arendamine paremate karjäärivõimaluste nimel –

tugevdades/ kasutades loodavat Euroopa teadlaste pädevusraamistikku
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Teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste
ülekandmine majandusse

• Teadmiste oskuslik väärindamine muutes teadusuuringute tulemused säästvateks 

toodeteks ja lahendusteks üldsuse hüvanguks (majanduslik või keskkonnakasu, 

sotsiaalne progress või parem poliitikakujundamine);

• Uute lähenemisviiside väljatöötamine teadusuuringute ja innovatsiooni 

makromajanduslikuks modelleerimiseks
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Euroopa teadusruumi süvendamine

• Euroopa teadusruumiga seotud poliitiliste eesmärkide seisukohast oluliste T&I tulemuste
kasutamine ja väärtustamine (temaatiliste töörühmade toetamine);

• Euroopa infoplatvorm nüüdis-Hiina kohta;

• KH institutsionaalsete muutuste toetamine teadlaste karjääri võimaluste avardamiseks (European 
Excellence Initiative: Acceleration services in support of universities)

Avateadus:

teaduse ja teadlaste hindamise reformi toetamine;

intellektuaalomandi haldamise võimekuse tõstmine avateaduse kontekstis;

globaalne koostöö avatud juurdepääsuga, kasumitaotluseta publitseerimisel;

teadustulemuste reprodutseeritavuse poliitika ja tavade väljatöötamine ja rakendamine



Euroopa teadusruumi süvendamine (2)

Kodanikuteadus:

• üleeuroopaliste kodanikuteaduse kampaaniate ettevalmistamine

Sooline dimensioon:

• nulltolerantsil põhineva lähenemisviisi rakendamine soolise vägivalla suhtes Euroopa teadusruumis;

• ELi MATIK-hariduse haridus-, teadus- ja innovatsioonialase manifesti rakendamise toetamine, et 
võidelda soolise ebavõrdsuse vastu Euroopa teadusruumis;

• tugi soolise võrdõiguslikkuse kavade ja seonduva poliitika rakendamisele; eraldi võrdõiguslikkuse kavade 
edasiarendamisele

Eetika:

• raamistik keskkonna ja kliimatehnoloogiatele;

• eetikahinnangute tulevik muutuvas teaduskeskkonnas;

• järgmise põlvkonna tehisintellekt ja inimkäitumine: eetilise lähenemise edendamine



2021–22 taotlusvoorudes

4

Statistika:
12 Eesti osalusega taotlust,
neist 7 rahastamisele (sh vaid üks ei ületanud künnist)
kokku ligi 950 000 eurot

Osalejaid:
TÜ, ETAG, VELVET DP OÜ, …

EE taotlejate teemasid:
teaduse usaldusväärsus, sooline võrdõiguslikkus, MATIK-hariduse 
edendamine, teaduseetika, teaduskommunikatsioon, alt-üles partnerluse 
jätkamine



Mustand, tähtajad ja üritused
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Taotlemine Funding & Tenders

rahastusportaalis

6. detsember 2022 – 9. märts 2023
(12. märts 2024)

Infopäevad

Euroopa Komisjoni virtuaalne 
infopäev: 12. dets. 2022

Piirkondlik virtuaalne infopäev:
12. jaanuar 2023

Tööprogramm

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/085119/1/consult?lang=en
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview


Lisainfo

• EK rahastusportaal 
(Funding & Tenders)

• EK ERA tugevdamise veebileht

• NCP_WIDERA-NET projekt

• ETAGi veebileht

(üldinfo)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=WIDERA
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-reforming-and-enhancing-european-ri-system_en
https://www.ncpwideranet.eu/era/
https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/era-tugevdamine/


Teemavaldkond „Ühiskonna 
tsiviiljulgeolek“

Lauri Teppo

lauri.teppo@etag.ee

„Euroopa horisondi“ 2. sambas



Euroopa horisondi struktuur



Peamised lähtekohad

Siseturvalisus klastri tööprogrammil on neli strateegilist eesmärki: 

1) Ühiskonna paranenud vastupanuvõime õnnetustele;

2) Inimeste, kaupade ja teenuste vaba ning turvaline liikumine, 
samaaegselt tõkestades illegaalset tegevust;

3) Kuritegevuse ja terrorismi tõkestamine, samaaegselt väärtustades 
inimõiguseid ning demokraatiat;

4) Suurenenud küberturvalisus.



TEEMAVALDKOND „ÜHISKONNA 
TSIVIILJULGEOLEK“ TEEMAPLOKID 

1) Euroopa Liidu ja selle kodanike parem kaitsmine kuritegevuse ja 
terrorismi eest 

2) Euroopa Liidu välispiiride tõhus haldamine 

3) Vastupanuvõimeline infrastruktuur 

4) Suurenenud küberturvalisus

5) Katastroofidele vastupidav Euroopa ühiskond 

6) Tugevdatud julgeolekualased teadusuuringud ja innovatsioon



Edukad taotlused peaksid:

• Looma uusi teadmisi, tehnoloogiaid või kontseptsioone 
siseturvalisuse vallas;

• Kaasama ettevõtjaid, teadusasutusi ja lõppkasutajaid;

• Vastama laiapõhjalistele vajadustele;

• Olema vastama teaduseetika nõuetele, silmas pidades siseturvalisuse
tundlikku olemust inimeste õiguste ja vabaduste piiramise mõttes. 



Sünergiad

• Integrated Border Management Fund (IBMF)- piirikontroll ja viisad;

• Internal Security Fund (ISF) – politsei jms asutused;

• Digital Europe Programme- küberturvalisus;

• European Regional Development Fund- õnnetuste tagajärgede likvideerimine, 
jms;

• European Defence Fund- kaitsesuunitlusega, seos kolmanda klastriga on dual- use
süsteemides.



Hetkeseis 2023-2024 aasta 
tööprogrammi osas

• Kolmanda klastri eelarvet plaaniti vähendada EU Chips Act kasuks;

• Programmikomitee hääletas vastu/ jättis hääletamata, kuid enamust 
kokku ei tulnud; 

• Tõenäoliselt kinnitatakse kolmanda klastri osa millalgi uuel aastal 
eraldi kogu ülejäänud tööprogrammist;

• Prognoos on, et taotlusvoorud avatakse juunikuus sarnaselt eelmise 
aastaga;

• Tööprogrammi mustand on avalikult saadaval, eeltööd on võimalik 
alustada.



Kaasumine

• Teadusasutused

• Riiklikud institutsioonid 

• Tööstusettevõtted

• Erafirmad

• Lõppkasutajad



Teave

• Eestikeelne lühiülevaade ETAGi kodulehel 

• ETAG uudised veebilehel + kalender

• HEU osalejaportaal

• PPA osas dorel.kaosaar@politsei.ee

• Küberturvalisuse teemade osas lauri.tankler@ria.ee

• ETAGi konsultant lauri.teppo@etag.ee, 5259303

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/ii-sammas-uleilmsed-valjakutsed-ja-euroopa-toostuse-konkurentsivoime/3-uhiskonna-tsiviiljulgeolek/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
mailto:dorel.kaosaar@politsei.ee
mailto:lauri.tankler@ria.ee
mailto:lauri.teppo@etag.ee


Valdkonnaga seotud

• SMI2G (Security Mission Information&Innovation Group) - konverents 
maikuus;

• CERIS (CERIS - Community for European Research and Innovation for 
Security) - võrgustik;

• EOS (European Organization for Security)



Täname infopäeval osalemast!

ETAGi
välisteaduskoostöö

konsultandid 

Tagasiside 
infopäevale 

slido.com #3509 701

„Euroopa horisondi“ 
info ETAGi kodulehel


