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I.
„Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna“ konkursiteemade suunitlus ja kontekst, teised 
teemavaldkonnad, 2. samba teemade ja projektide üldine loogika

II.
Projekti IMPACTOUR kogemus („Horisont 2020“ projekt 2020–2023)
„Euroopa horisondi“ kahe senise taotlusvooru tulemustest 2. klastris (2021–2022)

III.
2023. aasta teemade ülevaade, juba avatud partneriotsingukeskkond, 17.01 infopäev, 
18.01 partnerlusüritus, lähemaid näiteid 2023. aasta teemadest

Viidete, tausta jm abi leidmisest



ELi programmid 
rahastus-
võimaluste 
portaalis
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„Euroopa horisondi“ avavaade Funding & Tenders portaalis
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„Euroopa horisondi“ sambad: täna räägime 2. samba 2. klastrist 
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Teemaklastrid ehk 
teemavaldkonnad

„Euroopa horisondi“ sambad: täna räägime 2. samba 2. klastrist Üsna kitsalt etteantud 
sisuootused (konkursiteemad), 

suurte konsortsiumitega 
projektid



Temaatika: 
riik, ühiskond, kultuur, majandus, loomemajandus

Teemaplokid:

- Demokraatia ja valitsemine

- Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus

- Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid



Lähtekohad
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- ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja 
Euroopa Komisjoni poliitilised prioriteedid

- Vastavate valdkondade valukohad, 
valminud ja kavandatavad tegevuskavad, 
strateegiad jms – vt teemaplokkide 
sissejuhatusi ja viiteid konkursiteemades

Peamine ootus
Sisend poliitikakujundamisse, uudsete 
lahenduste loomine ja testimine

Siht- ja sidusrühmad
„SSH“-teadlased, kultuurisektor, avalik 
sektor, kodanikuühiskond, kultuuri- ja 
turismisektori ettevõtted, digiarendajad

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024_et


Konkreetsemat konteksti praegusel hetkel
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• European Democracy Action Plan 

• Defence of Democracy Package (2023)

• EU Action plan on Human Rights and Democracy (2020–2024) 
• EU Charter of Fundamental Rights 

• A Union of Equality: Gender Equality Strategy (2020–2025) 
• LGBTIQ Equality Strategy 2020–2025

• EU Anti-Racism Action Plan 2020–2025 

• EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation 
• European Pillar of Social Rights and its Action Plan 

• Skills agenda and the European year of Skills in 2023 (following the year of Youth 2022) 
• European Education Area

• European Care Strategy for caregivers and care receivers 

• Just Transition Mechanism 
• Strategy for the Rights of Persons with Disabilities

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12122-EU-Action-Plan-on-Human-Rights-and-Democracy-2020-2024_en
https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination-0/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination-0/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://commission.europa.eu/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6648
https://education.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10382&furtherNews=yes
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_810


Muud 2. samba teemavaldkonnad
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Üsna kitsalt etteantud 
sisuootused (konkursiteemad), 

suurte konsortsiumitega 
projektid

Teemaklastrid ehk 
teemavaldkonnad





ETAGi veebinarid:

− 5. jaanuar kl 13 klaster 6 veebinar teemal „Vesi ja kliima“
− 13. jaanuar kl 10 klaster 6 veebinar teemal „Keskkond, elurikkus ja ökosüsteemiteenused“
− 20. jaanuar kl 10 klaster 6 veebinar teemal „Ring- ja biomajandus ja jätkusuutlikud kogukonnad“
− 31. jaanuar kl 14 Euroopa Liidu missioonide veebinar (2. samba n-ö valdkonnaülese teemad)
− 3. veebruar klaster 6 veebinar teemal „Toit, põllumajandus ja maaelu“ – detailid selgumas

Vt ka infot tulevate Euroopa komisjoni infopäevade kohta ja toimunud infopäevade
salvestusi: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events

NB! Horisondis on veelgi jaotisi ja võimalusi, see slaid vaid 2. samba konkursiteemade kohta

Muude 2. samba teemavaldkondade juba teadaolevad veebinarid

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


Jälgi jooksvat infot!

ETAGi veebilehel etag.ee

ETAGi infolistis: etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-
uudistelistiga/

FB grupis „Välisteaduskoostöö“



2. samba projektide üldine loogika



Kes maksab, see tellib muusika

• enamasti oodatakse kiireid lahendusi 
konkreetsele probleemile, konkreetset 
sisendit poliitikakujundamisse

• projektidelt eeldatakse alati (ka) 
rakenduslikku väljundit

• taotlusi hinnatakse konkursiteema ulatuses 
(scope) – mitte nt üldisest ideelisest 
sobivusest lähtudes

• hindaja saab palju samateemalisi taotlusi

Foto: Henry Bauer, Pexels



Konkursiteema (call topic)

Teemaplokk (destination) = 
teatud hulga teemade vahetu 
kontekst



Konkursiteema ülesehitus 

Teemaplokk (destination) = 
teemade vahetu kontekst

* tavalisest lühema ja juba 
sulgunud teema näitel

‘will’, ‘should’, ‘are expected to’ (= kohustuslikud komponendid konkursiteema tekstis) 
versus ‘could’, ‘ such as’, ‘are invited to’ jne (= näited, millest projektid võivad lähtuda)



Kõik teemad leiduvad (1) tööprogrammis



Kõik teemad leiduvad kahes ametlikus kohas



(2) ELi rahastusvõimaluste portaalis Funding & Tenders



RIA – Research and Innovation Action
• n-ö traditsiooniline suur teadusprojekt

• ei sisalda aga pelgalt teadustegevusi – alati eeldatakse ka sihtrühmade 
kaasamist, koostööd praktikute ja poliitikakujundajatega jne 

IA – Innovation Action
• fookus innovatsioonil: innovatsioonimahukas (teadus-)projekt

CSA – Coordination and Support Action
• fookus võrgustumisel ja tugitegevustel: nt dialoogi soodustamine mingis 

valdkonnas, olukorra kaardistamine, mingi platvormi või laiema taristu loomine 
jpm

Kolm projektitüüpi – kirjas konkursiteema kirjelduses
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• uue teadmise loomine

• projekti mõju maksimeerimine
– koostöö siht- ja sidusrühmadega (ning EK ja teiste projektidega)

– nii sihtrühmade kui ka laiema avalikkuse teavitamine projektist, loodavast 
teadmisest jm kasust ühiskonnale

ß „praktilised produktid“ emma kumma raskuskeskme teenistuses

• uudsete lahenduste loomine ja katsetamine üle-euroopaliste soovituste 
sõnastamiseks (olenevalt teemast) 

• koostöö ja kommunikatsiooni tegevused ja vahendid

RIA ja IA projekti kaks raskuskeset



Kulude ja partnerite abikõlblikkus

- abikõlblikud on igat tüüpi kulud, mis tekkinud projekti kestel ning vastavad 
taotluses kirjeldatud tegevustele, sh nii sisulistele kui admin-tegevustele

- toetuse määr (eelarve raames) 100%, v.a kasumitaotlusega ettevõtted IA 
(Innovation Action) tüüpi projektides (70%)

rahastusreeglite veebinar juba homme, 20.12 + lump-sum-rahastuse teemal 10.01!

- mis tahes asutused kõigist ELi ning programmiga „Euroopa horisont“ 
assotsieerunud riikidest (16 riiki, 4 veel liitumas) 

+ „kolmandatest riikidest“, kelle nimekiri dokumendis „General Annexes“ (iga 
konkursiteema juures)

- mõlema aspekti kohta võib konkursiteema lisada täpsustusi või erandeid

https://etag.ee/uritus/veebiseminar-euroopa-horisondi-rahastamisreeglid-20-dets-2022/
https://etag.ee/uritus/lump-sum-rahastamine-euroopa-horisondis/


• Koordinaator – eeldab teatud kogemust ja võimekust

• Uuriv partner – teadusetegija

• Piloteerija, toimumispaik – uute lahenduste või lähenemiste võimaldajana, 
katsetaja, uurimistöö toimumiskoht

• Materjali omanik – nt uurimistööks või innovatsiooniks kasutatavate kogude 
haldaja

• Sihtrühma/sektori esindaja, nõuandja – teatud perspektiivist ja oma 
kogemuste põhjal sisendi andja, olgu partnerina või nõuandvas kogus

• Osapoolte kokkutooja, ürituste (nt töötubade, koolituste, seminaride) 
korraldaja, teavitusmaterjalide looja

Võimalikud rollid projektis
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Kaks lähenemisviisi konkursiteemale

"La Pensadora“ (José Luis Fernández. Oviedo). ÁWá. 
Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0

minu teema, minu projekt

VÕI

minu nišš laiemas teemas-
projektis



Projekti kujutlemise kolmnurk

Konkursiteema

Varasemad
projektidTaotlusvorm



Kõik konkursiteemas
sisalduvad ootused

Tavad ja eeldused, 
millest lähtuvad

konkurendid

Vastavat tüüpi projekti
üldkohustuslikud

komponendid

Projekti kujutlemise kolmnurk



Hea tava ehk 
valitsev ootus 
– tutvu juba 
rahastatud 
projektidega:
cordis.europa.eu

(näide kasulikest 
filtritest)









Igaüks võib registreeruda hindajakandidaadiks!

− https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Näide elust: 
projekt IMPACTOUR



IMPACTOUR

Tarmo Kalvet 
Balti Uuringute Instituut / TalTech

This project has received funding
from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation
programme under grant agreement
No. 870747 34

IMproving Sustainable Development
Policies and PrActices to assess,
diversify and foster Cultural TOURism in
European regions and areas

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 -
Innovative approaches to urban and
regional development through cultural
tourism



IMPACTOUR in a nutshell

35

• Create an innovative and easy-to-use methodology 
and tool, to measure and assess the impact of 
cultural tourism (CT)
• Combining data analytics algorithms with artificial 

intelligence and machine learning strategies will provide 
CT stakeholders with strategic guidance so that policies 
and practices on CT can be improved

• Encompass a sustainable ecosystem by engaging 
cultural tourism stakeholders and following a 
participatory approach (IMPACTOUR Community)
• Reinforcing the commitment with Europe CT, increasing 

citizens’ sense of belonging, valorisation of minority 
cultures, strengthening of identities and Europeanisation



Consortium members
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1 - IMPACTOUR Methodology and TOOL
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IMPACTOUR Methodology and Tool Modules

38
This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No. 870747

in 6 categories: charactrization, 
Resilience Social, Cultural, 
Environmental and Economic 

60 Actions 
Connected to Strategies

11 Strategies

43 KPIs
Deliverable 4.2

144 data values
Deliverable 2.1

12 Objectives 
four main domains for strategies : 
Cultural, Social, Environmental and 
Economic

four main domains for strategies : 
Cultural, Social, Environmental and 
Economic

in 6 categories: charactrization, 
Resilience Social, Cultural, 
Environmental and Economic 



Existing and IMPACTOUR Indicators Systems
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IMPACTOUR 
Indicators 

system

Context 
Indicators

Characteris
ation 

domain 
Resilience 

domain 

Impact 
Indicators

Environmen
tal domain

Social 
domain

Economic 
domain

Cultural 
domain

Final IMPACTOUR Indicators Systems (DOMAINS)

40



2 – IMPACTOUR Tool and Community Engagement
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IMPACTOUR types of lands (Pilots)
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Kokkuvõtvalt
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• Konkursi tekst <-> idee <-> taotlus
• Idee eripära, interdistsiplinaarsus
• Konsortsium, tasakaalustatus
• Teostatavus, rakendatavus, kestlikkus
• Sotsiaal-majanduslik mõju
• Ambitsioonikus, riskid, paindlikkus (Covid-19…)



Aitäh!

Tarmo Kalvet, 
tarmo@ibs.ee

This project has received funding
from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation
programme under grant agreement
No. 870747 44

IMproving Sustainable Development
Policies and PrActices to assess,
diversify and foster Cultural TOURism in
European regions and areas

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 -
Innovative approaches to urban and
regional development through cultural
tourism



„Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ 
raamprogrammis “Euroopa horisont“ 

aastatel 2021 ja 2022



„Euroopa horisondi“ kaks senist taotlusvooru 2. klastris 
2021. a taotlusvoorus edukad asutused: 

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

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

• Kokku oli põhitaotlusvoorus 16 konkursiteemat, EE osalusega taotlusi esitati 14 teemal

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

• Kokku oli põhitaotlusvoorus 29 konkursiteemat, EE osalusega taotlusi esitati 24 teemal

Populaarseimad teemad: 
The future of democracy and civic participation (2022, 11 EE osalusega taotlust, üldse 50)

Education for democracy (2022, 10 EE osalusega taotlust, üldse 51); Integration of emerging new technologies into 
education and training (2021, 10 EE osalusega taotlust, üldse 68)

Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness (2021, 6); Traditional crafts for the 
future: a new approach (2022, 6); The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in 
creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts (2022, 6)



Taotluste eduprotsent „Euroopa horisondi“ 2. klastris 2021–2022 (EL 27) 



2023. a teemade ülevaade



Avatud portaalis Funding & Tenders
14.12.22–14.03.23
+ kultuuripärandi koostööpilve alustpanevate
projektide (1+2 projekti) tähtaeg 21.09.2023

2024. a konkursid portaalis Funding & Tenders
juba olemas, kuid avatud 04.10.23–07.02.24

Nende tähtaegadega teemad on olemas nii F&T 
portaalis kui ka tööprogrammis. 2024. a ECCCH 
teemad lisanduvad nii tööprogrammi täiendet
versiooni kui ka portaali 2023. a jooksul

Taotlusvoorude tähtajad
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Euroopa Komisjoni virtuaalne infopäev 17.01.23 

Sellega seoses partnerlusüritus (brokerage event) 18.01.23 (koordinaatori 
lühiettekande tähtaeg 10.01) 

Kohtumisi saab portaali kaudu kokku leppida kuni 14.03.23

+ tagasiside taotluse-ideele (pre-proposal check) 19.01.23 (huviavalduse tähtaeg 
09.01)

Suur infopäev ning partnerlusüritus ja tagasiside koordinaatoritele

2

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/page-361
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/page-4621


Partneriotsinguvõimalus nr 2

2



Kiire ligipääs portaalis Funding & Tenders: siit saab teemast tervikpildi!



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-

01-01: Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and 
interference 

01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as 
an example of foreign information manipulation and interference 

01-03: New approaches for combatting corruption and other undue influences on political 
decision-making 

01-04: The emotional politics of democracies 

01-05: The climate imperative and its impact on democratic governance 

01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract 

01-07: Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans 

Teemapealkirjad: 2023. a demokraatiaplokk
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HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-

01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy 

01-02: Multilevel governance in times of digital and climate transitions
01-03: What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes? 

01-04: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and 
democracies 

01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy 

01-06: Computational Social Science approaches in research on democracy 
01-07: Digital democracy 

01-08: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and 
offline 

01-09: The role and functioning of public administrations in democratic systems

01-10: Political participation in multilingual spaces
01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040 

01-12: Testing and implementation of research results fostering democracy and governance 

Teemapealkirjad: 2024. a demokraatiaplokk
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HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-
01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts
01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition 
01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? 
01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence 
01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural 
tourism 
01-06: A world leading European video game innovation system
01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion 
01-08: Cultural and creative approaches for gender- responsive STEAM education

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-
01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 
01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural 
heritage objects 

Teemapealkirjad: 2023. a kultuuripärandiplokk

2



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.



HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-

01-01: New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of 
life through arts and culture, architecture and design for all
01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition 
01-03: Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative 
industries 

01-04: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and 
abroad 
01-05: Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world

Teemapealkirjad: 2024. a kultuuripärandiplokk
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HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-
01-01: Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects 

01-02: Towards sustainable economic policy paradigms 

01-03: Global Shortages and Skill Partnerships 

01-04: Bridging the migration research to policy gap 

01-05: Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training 

01-06: Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and 
learning achievements

01-07: Tackling European skills and labour shortages 

01-08: Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and 
overcoming territorial inequalities in their provision

01-09: Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way 

01-10: Tackling inequalities in the green and digital transitions 

Teemapealkirjad: 2023. a transformatsioonide plokk
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HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-

01-01: Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe 

01-02: Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment 

01-03: Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction 

01-04: Social services: economic and social returns and value added

01-05: Social dialogue in the new world of work

01-06: Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies 

01-07: Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and 
implementation sciences

01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and training 

01-09: The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability

01-10: Effective education and labour market transitions of young people 

01-11: Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

Teemapealkirjad: 2024. a transformatsioonide plokk
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Lähemalt 2023. a teemadest



NB! vaid täiskirjeldus annab teemast tervikpildi!



NB! vaid täiskirjeldus annab teemast tervikpildi!



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-

01-01: Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and 
interference 

01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as 
an example of foreign information manipulation and interference 

01-03: New approaches for combatting corruption and other undue influences on political 
decision-making 

01-04: The emotional politics of democracies 

01-05: The climate imperative and its impact on democratic governance 

01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract 

01-07: Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans 
2

Emotsioonide arvestamine poliitikas
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The emotional politics of democracies (RIA, 3 x 3 mln)

Oodatavad tulemused: 

- parem arusaam emotsioonide, väärtuste, identiteetide, kogemuste ja uskumuste vastastikmõjust poliitiliste 
otsuste mõjutegurina
- ELi väärtuste toetamine selle kaudu, et poliitika (politics) emotsioonimõõtme saab paremini integreerida 
poliitikatesse (policies)
- kodanike emotsionaalsete vajaduste parem arvestamine; poliitikategemisel emotsionaalse seose parem 
arendamine ja kommunikeerimine; inimeste suurem usaldus valitsuse suhtes, tõendipõhised poliitikad 
resoneeruvad inimeste emotsioonidega paremini
- stsenaariumid, kuidas mõjutavad demokraatlikke riike tulevikus digiversumid, kus virtuaalne ja päriselu on 
lõimunud, vastavad poliitikasoovitused. Uutel kommunikatsiooni-kontseptsioonide arvestamine. Kuidas hakkavad 
sotsiaalmeediast mõjutet emotsioonid demokraatiaid edaspidi mõjutama?

Skoop: lahenduste katsetamist, st pilootuuringuid: töötada välja ja katsetada uusi viise, kuidas demokraatia 
emotsionaalset mõõdet kasutada Euroopa väärtuste ja demokraatlike praktikate toetamiseks. Konkreetsed juhised 
inimeste emotsionaalsete vajaduste paremaks arvestamiseks. Aktuaalsetele sündmustele keskenduvad 
juhtumiuuringud. Interdistsiplinaarsete ja geograafiliselt mitmekesiste projektide ootus.

Emotsioonide arvestamine poliitikas



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-

01-01: Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and 
interference 

01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as 
an example of foreign information manipulation and interference 

01-03: New approaches for combatting corruption and other undue influences on political 
decision-making 

01-04: The emotional politics of democracies 

01-05: The climate imperative and its impact on democratic governance 

01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract 

01-07: Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans 
2

Ühiskondlik leping muutuvas maailmas
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Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract (RIA, 3 x 3 mln)

Oodatavad tulemused:

- parem arusaam ühiskondliku lepingu (ümber)hindamise ja muutmise vajalikkusest ELi riikides "muuhulgas teoreetilise, 
filosoofilise, poliitilise, ajaloolise, õigusliku, normatiivse ja võrdleva analüüsi kaudu"

- ettepanekud kaitsemehhanismide kohta, mis peavad olema paigas, kui üh. lepingu aluspõhi on küsimuse all

- stsenaariumid selle kohta, kuidas võiksid ELi riikide üh. lepingud välja näha või millised võiksid olla uute lepingute 
narratiivid, mis arvestaksid ELi liikmesust ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi.

Skoop: Klassikalise arusaama järgi loobuvad kodanikud ühise hüve nimel teatud õigustest. Kui hüve enam ei toimi, võib 
tekkida rahulolematus. Eriti Covidi ajal kuuldus üleskutseid uueks lepinguks, mis põhineks kaasamisel, osalusel ja 
kestlikkusel riigi, ELi ja üleilmsel tasandil. Osa ühiskondade lepinguid näib olevat edukamad kui teised, vbl parema 
säilenõtkuse tõttu tugevate välismõjude korral (nt pandeemia, sõjad). Põhjendused, funktsioonid, õigused ja kohustused 
tuleks uuesti läbi rääkida nii ühiskonna kui ka kodanike seisukohalt.

Projektid võiks kasutada kas narratiivset või hoopis andme- ja arvutipõhist lähenemist, või hoopis segameetodit.
Fookuses peaks olema EL ja/või selle liikmesriigid, aga rahvusvahelist koostööd julgustatakse võrdleva vaatenurga 
võimaldajana.

Ühiskondlik leping muutuvas maailmas



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-

01-01: Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and 
interference 

01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as 
an example of foreign information manipulation and interference 

01-03: New approaches for combatting corruption and other undue influences on political 
decision-making 

01-04: The emotional politics of democracies

01-05: The climate imperative and its impact on democratic governance 

01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract 

01-07: Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans 
2

Vähemuste kaasamine demokraatlikku arutellu ja osalusse
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Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces (RIA, 3 x 3 mln)

Kuidas toetada marginaliseeritud rühmade ja vähemuste osalust demokraatlikes protsessides?

Kuidas toetada kõiki tõeliselt kaasavat ja tähenduslikku osalust?

Millised on olemasolevate osalusruumide parandamise piirangud ja võimalused?

Fookus mitte ainult vähemustel, vaid vähemalt samal määral ka enamusrühmade hoiakuil 

Arutelu- ja osalusdemokraatia praktikate analüüs intersektsionaalsest ja võimustruktuuride vaatevinklist 
+ ettepanekud olukorra parandamiseks, kontseptuaalne ja praktiline lähenemine üheskoos

Arutelu- ja osalusprotsesside disainimine, rakendamine ja hindamine eri tasandeil (kohalik, regionaalne, 
riiklik, Euroopa), fokuseerudes vähemustele ja haavatavatele kogukondadele ning kaasates 
intersektsionaalset lähenemist, mis võimaldab arvestada võimusuhteid kõigis etappides ja kõigil tasandeil

Katseprojektid modelleerigu osaluspraktikaid minipublikutega (mini publics), kus marginaliseeritud ja 
haavatavate kogukondade ning enamuskogukondade dialoog oleks tähenduslik. Sh võib mõelda kunste ja 
teatrit kaasavatele lahendustele

Vähemuste kaasamine demokraatlikku arutellu ja osalusse



HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-
01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts
01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition 
01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? 
01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence 
01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural 
tourism 
01-06: A world leading European video game innovation system
01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion 
01-08: Cultural and creative approaches for gender- responsive STEAM education

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-
01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 
01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural 
heritage objects 

2

Kultuuriline kirjaoskus kunstihariduse toel ja ühiskonna sidususe teenistuses
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Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion (RIA, 3 x 3 mln)

Oodatakse paremaid teadmisi rollist, mida kultuuriline kirjaoskus mängib sotsiaalses sidususes ja kultuuriliste 
erinevuste sallimises + innovaatilisi lahendusi (policy solutions), kuidas suurendada Euroopas kultuurilist 
kirjaoskust

+ kuidas saaks panustada kunstiharidus ja „kunstid hariduses“ nii formaal- kui ka mitteformaalhariduse raames

+ kuidas integreerida neid lahendusi hariduspoliitikatesse erinevate olemasolevate hariduspoliitikatega riikides, 
kuidas parandada laste ja noorte ligipääsu kultuurilise kirjaoskuse õppimisele, sh digilahenduste kaudu.

Analüüsida nii selliseid haridussüsteeme, kus kultuurilise kirjaoskuse toetamine on süsteemi hästi integreeritud, 
kui ka selliseid, kuhu ta on vähem integreeritud või kust puudub üldse. Hõlmata erinevaid haridustasemeid, sh 
mitteformaalharidust ja digimaailma, tehes kindlaks peamised vajadused ja barjäärid selle paremaks lõimimiseks 
hariduspoliitikatesse. Samuti varasemate horisondi projektide sellealaseid tulemusi. 

Kaasata eri tasandi kohalikke ametiasutusi, kes omalt poolt toetaksid koostööd näiteks koolide ning kunsti- ja 
pärandivaldkonna asutuste vahel.

Anda soovitusi, kuidas Euroopa riigid saaksid paremini mõõta kultuurilise kirjaoskuse mõju laste ja noorte 
kaasamisele. Kaasata mitmesuguste hariduspoliitiliste lähenemistega riike.

Kultuuriline kirjaoskus kunstihariduse toel ja ühiskonna sidususe teenistuses



HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-
01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts
01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition 
01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? 
01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence 
01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through 
cultural tourism 
01-06: A world leading European video game innovation system
01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion 
01-08: Cultural and creative approaches for gender- responsive STEAM education

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-
01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 
01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural 
heritage objects 

2

Kultuuri- ja loovturism maal ja ääremaadel
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Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural 
tourism (RIA, 3 x 3 mln)

Oodatavad tulemused: Kultuuri- ja loovturismi (cultural & creative turism) ärimudelite arendamine maale 
ja ääremaadele, suurendamaks kestlikke töövõimalusi ja investeeringuid.

Sellise kultuuri- ja loovturismi toetamine, mis toetab sotsiaalset sidusust ja kaasamist, austab kohalikke 
kogukondi ning sihtkoha pärandit ja kapatsiteeti.

Laiemalt makroregionaalse kultuuriturismi-koostöö toetamine ääremaade sotsiaalmajanduslikuks 
toetamiseks.

Skoop: Maaturism võiks toetuda kohalikele traditsioonidele, käsitööle, toidule ja talupidamisele, toetada 
neid. Praegused kultuuriturismi one-size-fits-all-ärimudelid ei sobi igal pool ning lihtsalt turismi mahu 
kasvatamine ei ole samuti lahendus. Oodatakse muuhulgas ärimudeleid, mis toimiksid piirkondadevahelise
koostöö katalüsaatorina, looksid uusi töökohti, toetaksid kohapealset sidusust ja inimeste osalemist ning 
kohalikku identiteeti ja käsitööd turistide loovasse tegevusse kaasamise kaudu. Teretulnud on 
digilahendused vähem turistlike sihtkohtade propageerimiseks.

à piloteerimisvõimalused maaturismi valdkonnas, võimalus digiarendajatele

Kultuuri- ja loovturism maal ja ääremaadel



HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-
01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts
01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition 
01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? 
01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence 
01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural 
tourism 
01-06: A world leading European video game innovation system
01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion 
01-08: Cultural and creative approaches for gender- responsive STEAM education

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-
01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 
01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural 
heritage objects 

2

Kultuurisektori võimalused ja uudsed ärimudelid kliimapöörde kontekstis
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Cultural and creative industries for a sustainable climate transition (RIA, 3 x 4 mln, 2024. 
aastal samateemaline IA 3 x 4,3 mln)
Oodatavad tulemused: parem arusaam loomemajanduse (CCI) probleemidest ja 
võimalustest kestliku kliimapöörde kontekstis. Euroopa CCI toetamine roheleppe nõuetele 
vastavaks saamisel ning nende eesmärkide saavutamise toetamisel. Milliste uudsete 
ärimudelite abil, sh kasutades uusi tehnoloogiaid, saaks Euroopa CCI-st kliimapöörde tõeline 
tõukejõu? 
Skoop: Ühelt poolt on loomemajandusel tähtis roll kultuuri, väärtuste ja inimeste 
arusaamade muutmisel – seetõttu on CCI roheleppe eesmärkide saavutamiseks ülimalt 
tähtis. Teisalt on sektor väga mitmekesine, seal on palju väike- ja mikroettevõtteid ning 
suured erinevused osasektorite ja piirkondade vahel.
Projektid peavad töötama välja ja valideerima majanduslikult jätkusuutliku mudeli või 
lähenemisviiside portfelli. Selleks tuleb pakkuda välja sobiv kultuuri- ja loomemajanduse 
sektori(te) ja/või valdkonnaüleste probleemide kogum.

Kultuurisektori võimalused ja uudsed ärimudelid kliimapöörde kontekstis
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Cultural and creative industries for a sustainable climate transition (RIA, 3 x 4 mln, 2024. 
aastal samateemaline IA 3 x 4,3 mln)

Väljatöötatud lähenemisviis(id) peavad keskenduma uutele ja kestlikele ärimudelitele, 
sealhulgas uute tehnoloogiate kasutamisele ning võimaluse korral uute tehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamisele või kohandamisele, samuti lünkadele inimeste oskustes.

Väljatöötatud mudelid peavad olema rakendatavad erinevates riikides ja piirkondades ning 
vastama väikeste ja mikro-, aga ka suuremate ettevõtete vajadustele. Et lahendused oleks 
tõhusad ja realistlikud, tuleb kaasata erinevad liikmesriike/assotsieerunud riike ning suur 
hulk sidusrühmi, sealhulgas asjaomaseid poliitikakujundajaid.

Lahendused võivad hõlmata platvormide või võrgustike kasutamist, et hõlbustada 
investeeringute, rajatiste või pädevuste jagamist (sharing) mitme ettevõtte või sektorite 
vahel. Sellistel juhtudel tuleks jõupingutuste dubleerimise vältimiseks arvestada kultuuri- ja 
loomemajanduse jaoks juba loodud platvorme, võrgustikke või klastreid.

Kultuurisektori võimalused ja uudsed ärimudelid kliimapöörde kontekstis
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Cultural and creative industries for a sustainable climate transition (2024. aastal konkurss IA 
projektidele, 3 x 4,3 mln)

Oodatavad tulemused: täpsustatud ja valideeritud lähenemine sellele, Euroopa loomemajandus 
(CCI) saaks tõeliseks kliimapöörde tõukejõuks; Euroopa CCI toetamine roheleppe nõuetele vastavaks 
saamisel ning nende eesmärkide saavutamise toetamisel.

Skoop: Ka 2024. aasta konkursil tuleb tegeleda uute ja kestlike ärimudelitega, sealhulgas uute 
tehnoloogiate ja tootmismeetodite kasutamisele, samuti võimaluse korral uute tehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamisele või kohandamisele, samuti lünkadele oskustes ja suutlikkuses. 

2024. aasta konkursil osalevalt IA projektilt oodatakse lisaks eelmise aasta RIA projektile seda, et 
väljatootatud ärimudeleid testitaks ja täiustataks pilootprojektide kaudu, tagamaks lahenduste 
sotsiaalse, majandusliku ja keskkonna-alase kestlikkuse ja tõhususe. Tulemused peavad kehtima kogu 
Euroopas, seega peavad katseprojektid toimuma vähemalt viies ELi või raamprogrammiga 
assotsieerunud riigis ning kaasama erineva suurusega CCI ettevõtteid.

Kultuurisektori võimalused ja uudsed ärimudelid kliimapöörde kontekstis



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-
01-01: Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects 

01-02: Towards sustainable economic policy paradigms 

01-03: Global Shortages and Skill Partnerships 

01-04: Bridging the migration research to policy gap 

01-05: Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training 

01-06: Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and 
learning achievements

01-07: Tackling European skills and labour shortages 

01-08: Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and 
overcoming territorial inequalities in their provision

01-09: Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way 

01-10: Tackling inequalities in the green and digital transitions 2

Kaugtöö mõju eeskätt „toimumiskohale“ ja töötajale



Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects (RIA, 3 x 3 mln)

Eesmärk on saada parem arusaam sagenenud kaugtöö mõjust eri piirkondadele, sh linnas ja 
maal; töötaja elu- ja töötingimustele, töötervisele ja turvalisusele; piiriülese töö mõjud; mõju 
kogukonnaelule ja ühiskonnale laiemalt. Mõju nt linnakeskkonnale (büroohoonevajaduse 
vähenemine), teenuste asukohale, sh maapiirkondade võimalus saada uusi investeeringuid, 
uusi elanikke ning koos nendega ka oskusi.

Tuleb töötada välja soovitusi, mida saaks piirkonnad teha probleemidega ja milliseid võimalusi 
ära kasutada. Milline saab olema mõju maa ja linna lõhele?
Hõlmata tuleb ka õiguslikke aspekte, nt töötaja sotsiaalkaitse ja maksudega seoses; mõju 
kohapealsele taristule, kinnisvara hinnale, haldussuutlikkusele jms. Eetilised aspektid kohaliku 
kogukonna perspektiivist.
Töötaja vaimne tervis, sotsiaalne suhtlus, pereelu korraldus, töö- ja puhkeaja jaotus jms. Mõju 
olemasolevatele ebavõrdsuse ilmingutele, sh soolisele ebavõrdsusele. 

Kaugtöö mõju eeskätt „toimumiskohale“ ja töötajale



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-
01-01: Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects 

01-02: Towards sustainable economic policy paradigms 

01-03: Global Shortages and Skill Partnerships 

01-04: Bridging the migration research to policy gap 

01-05: Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training 

01-06: Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and 
learning achievements

01-07: Tackling European skills and labour shortages 

01-08: Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and 
overcoming territorial inequalities in their provision

01-09: Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way 

01-10: Tackling inequalities in the green and digital transitions 2

Programmide mõju hindamine ja ebavõrdsuse vähendamine hariduses
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Programmide mõju hindamine ja ebavõrdsuse vähendamine hariduses

Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training (RIA, 
3x3mln)

Projekt peab arendama ja kasutama haridusalaste programmide-meetmete mõju
(õpitulemustele ja ebavõrdsuse vähendamisele) ja kulutõhususe hindamise meetodeid, 

näiteks controlled trials, natural experiments or other statistical techniques to perform causal
evaluations.

Sisend nii haridusalastesse meetmetesse ja hariduspoliitikatesse, sh edu tingimuste 
kindlakstegemise kaudu, kui ka nende meetmete hindamise meetoditesse. Kulude hindamise 
osas vajakajäämised praegu eriti suured.

Taotlus saab ise valida spetsiifilise meetme (mis oskusele või pädevusele suunatud), 
haridussuuna, vanuserühma.

Eeldus ja kohustus: koostöö asutustega, kes uuritavate meetmete eest  vastutavad.
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Programmide mõju hindamine ja ebavõrdsuse vähendamine hariduses

Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and 
learning achievements (RIA, 3 x 3 mln)

Fookus: õpilaste (pupils and students) õpitulemuste longituudne uurimine sama kohordi puhul. 

Kaardistada olemasolevad regiooni- või riigitasandi andmed, mis võimaldavad jälgida samu lapsi 
ajas, arvestades erinevaid tegureid (nt sots-maj taust, rändetaust, kodukeel, konkreetne kool, 
eelkool), analüüsimaks õpitulemuste ja ebavõrdsuse trende nii riikide sees kui riikide vahel. 

Teha kindlaks sekkumised, mis võimaldavad leevendada ebavõrdsusi üle aja.

Esitada kirjanduse analüüs ja soovitada longituudset hindamist võimaldavaid tehnikaid. 

Praegu probleemiks samu õpilase ajas jälgida võimaldavate andmete vähesus või killustatus. See 
raskendab seoste hindamist hariduspoliitikate (eri tasandeil) ja õpitulemuste ebavõrdsuse vahel.

Eeldus ja kohustus: koostöö asutustega, kelle käes andmed on.



HUVIÄRATAJA:
2024. aasta teema 

uudsetest kodanikuosaluse ruumidest



Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and 
political expression, online and offline  (RIA, 3x3mln, tähtaeg 7.2.2024)

Teema fookuses on kultuuri- ja kunstivaldkonna võimalused soodustada demokraatlikku 
osalemist nii füüsilises kui küberruumis. Sh nt muuseumid, kultuurikeskused jms, aga ka 
metaversum jms poliitilise ja sotsiaalse osalemise ruumina, poliitilise energia katalüsaatori ja 
kanaliseerijana; kunstiteoste mõju poliitilise sõnumi vahendajana, kunstiliste väljendusviiside 
legitiimsuse küsimus; popkultuur – nt meemid jm küberkultuur.

Oodatavad tulemused: soovitused, kuidas toetada kodanikuosalust ehk kodanikuaktiivsust 
selliste osalust võimaldavate ruumide kaudu, mis ei kuulu klassikaliste demokraatlike 
institutsioonide hulka, sh eriti kultuuri ja kunstiga seotud ruumid (cultural and artistic
spaces), aga samuti küberruum ja metaversumid. Tulevikkuvaatavad poliitikasoovitused, mis 
tagaksid, et digitaalsetel ruumidel, sh metaversumitel ja sotsiaalsetel võrgustikel, saaks olla 
demokraatlikule elule positiivne mõju ning et oleks võimalik piirata neist tulenevaid ohtusid 
demokraatiale. Demokraatlikku käitumist ja sotsiaalset heaolu toetavate järgmise 
sotsiaalmeediapõlvkonna lahenduste, meetodite ja tööriistade katsetamine.



Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and 
political expression, online and offline  (RIA, 3x3mln, tähtaeg 7.2.2024)

Skoop: Kultuuri-, kunsti- ja veebiruumid (nt raamatukogud, näituseruumid, pärandiobjektid, 
kultuurikeskused, pargid ja muud avalikud kohad, mida ajutiselt kasutatakse sõnumi 
edastamiseks, sotsiaalmeedia platvormid, metaversumid jne) positsioneerivad end üha enam 
sotsiaalsete ja majanduslike muutuste katalüsaatorina. Projektid peavad hindama, kuivõrd
tõhusad sellised ruumid on alt-üles poliitilise energia suunamisel. Samuti pakkuma võimalusi, 
kuidas selliste ruumidega seotud alternatiivsed algatused saaksid kaasa aidata laiemale 
poliitilisele arutelule (näiteks sotsiaalse innovatsiooni kaudu).

Lisaks võiks projektides vaadelda kunsti- ja kultuuritoodangut laiemas tähenduses – nii veebis 
kui ka väljaspool seda – kui poliitilise väljenduse vektoreid, olgu see siis demokraatlikus või 
mittedemokraatlikus kontekstis. Kui tõhusad nad on poliitiliste sõnumite vahendamisel? 
Milliste rünnakute ja vastulöökide osaliseks nad saavad? Kuidas vastatakse küsimustele 
kunstilise tegevuse (artistic activities) legitiimsuse kohta?



Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and 
political expression, online and offline  (RIA, 3x3mln, tähtaeg 7.2.2024)

Kuigi seost sotsiaalmeedia ja desinformatsiooni ning poliitilise kaasatuse vahel on juba 
uuritud, on vaja rohkem teadmisi virtuaalsete alternatiivuniversumite, näiteks metaversumite 
mõju kohta demokraatiale.

Projektid peavad esitama poliitikasoovitusi selle kohta, kuidas digitaalsed ruumid saaksid juba 
disaini poolest olla positiivse mõjuga demokraatiale ja piirata võimalikke ohte demokraatiale. 
Kuidas saab neid uusi ruume kasutada kodanike kaasamise positiivsete vahenditena? 

Tuleb töötada välja demokraatlikku käitumist ja sotsiaalset heaolu toetavaid järgmise 
sotsiaalmeediapõlvkonna lahendusi, meetodeid ja vahendeid/tööriistu. Projektid peavad 
sisaldama väliuuringuid ja osalusuuringut. Need võivad hõlmata ka kultuuri- ja 
kunstipraktikuid ning kunstipõhiseid uuringuid.
Täpsustusi ja lisanõudeid vt lähemalt konkursiteema kirjeldusest!



Viidete, tausta ja abimaterjalide 
leidmisest
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Jälgi jooksvat infot!

ETAGi veebilehel etag.ee

ETAGi infolistis: etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-
uudistelistiga/

FB grupis „Välisteaduskoostöö“

... ja kirjuta NCP-le: katrin.kello@etag.ee



Tänan osalemast!


