
Kutsume rakenduskõrgkoolide töötajaid osalema 
EL teaduse ja innovatsiooni raamporogrammi "Euroopa horisont"

tutvustaval infopäeval ja koolitusel

tervis ja tervisetehnoloogiad
kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
toit, biomajandus
digi- ja tööstustehnoloogiad
transport ja energia; turvalisus

Infopäeval tutvustavad Eesti Teadusagentuuri konsultandid raamprogrammi struktuuri, peamisi eripärasid ja osalemise
reegleid. Antakse ülevaade olulisematest tööprogrammi osadest nagu Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA)
meetmed ja osaluse laiendamise meetmed, tutvustatakse Euroopa Teadusruumi (ERA) reformimise ja tõhustamise
osalusvõimalusi ning koostööprogrammi COST olemust. Samuti heidetakse pilk temaatilistesse tööprogrammidesse:

Infopäevad rakenduskõrgkoolidele toimuvad:
27. märtsil 2023 kl 9–15.30 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

3. aprillil 2023 kl 9–15.30 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Koolitused rakenduskõrgkoolidele toimuvad:
5.-6. aprillil 2023 kl 9–16 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 
10.-11. aprillil 2023 kl 9–16 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

(koolituse grupi suurus on kuni 20 inimest)

Tegevused koolitusel: ettekanded, harjutused, ülesanded. Palume kaasa võtta arvuti.
Käsitletavad teemad:
• Ülevaade raamprogrammist, osalemise reeglid, projektitüübid, partnerite roll ja tüübid. Püüame sõnastada enda rolli
   rahvusvahelises koostööprojektis.
• Tööprogramm: selle struktuur ja peidetud teave selles. Õpime konkursiteemasid lugema ja teeme vastavaid harjutusi.
• Raamprogrammi põhiterminid (sissejuhatus, harjutus ja kommentaarid).
• Rahastusreeglid: lubatud kulud, lubatud kulude harjutus, projekti eelarve koostamine.
• Osalejaportaal ja selle võimalused, sh konkursside leidmine teemade järgi ja võtmesõnade abil.
• Taotluse vormid ja taotlemise keskkond; PIC kood ja selle leidmine; nõuded taotluse kokkuvõttele (abstract) ning selle
   koostamise harjutus.
• Partneriotsingu võimalused
• Osalejaportaali muud (olulised) funktsioonid (abi- ja juhenddokumendid, käsiraamat (on-line manual), täiendav abi ja
   NCP-de kontaktid jms).

Kogu teave on kohandatud rakenduskõrgkoolide vajadusele. Üritused toimuvad ainult kohapeal. Palume
registreeruda infopäevale ja/või koolitusele hiljemalt nädal enne üritust Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/i-sammas-tipptasemel-teadus/marie-sklodowska-curie-tegevused-msca/
https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/osaluse-laiendamine-ja-tipptaseme-levik/
https://etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/era-tugevdamine/
https://etag.ee/valiskoostoo/cost/
https://etag.ee/euroopa-horisonti-tutvustav-infopaev-ja-koolitus-rakenduskorgkoolidele-tallinnas-ning-tartus/


INFOPÄEVA KAVA

9.00–9.30       Saabumine, tervituskohv, võrgustumine

9.30–11.00     Päeva tutvustus – Argo Soon
                           Raamprogrammi üldtutvustus ja osalemise reeglid – Margit Ilves
                           Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed – Kristin Kraav
                           Osaluse laiendamise meetmed – Kristin Kraav

11.00–11.20   Kohvipaus ja võrgustumine

11.20–12.30   Raamprogrammi temaatiliste valdkondade (klastrite) tutvustus:
                            Transport ja energia – Maria Habicht
                            Tervis – Argo Soon
                            Toit, biomajandus – Katrin Saar
                            Digi- ja tööstusmaailm – Rebekka Vedina

12.30–13.40   Lõuna ja turuplats (ETAGi konstultandid vastavad temaatilistele küsimustele)

13.40–15.00   Raamprogrammi temaatiliste valdkondade (klastrite) tutvustus:
                            Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond – Katrin Kello
                            Turvalisus – Lauri Teppo
                            Euroopa Teadusruumi (ERA) reformimine ja tõhustamine – Siiri Kolka
                            COST – Katrin Kello

15.00–15.30   Kokkuvõte ja turuplats



KOOLITUSE KAVA

PÄEV 1

9.00–9.30       Saabumine ja tutvumine
9.30–10.45     Ülevaade raamprogrammist, osalemise reeglid, projektitüübid, partnerite roll
                           ja tüübid. Püüame sõnastada enda rolli rahvusvahelises koostööprojektis.
10.45–11.00   Paus
11.00–12.30   Tööprogramm: struktuur ja peidetud teave selles. Õpime lugema konkursiteemasid 
                           ja teeme vastavaid harjutusi.
12.30–13.15   Lõuna
13.15–15.00   Rahastusreeglid: lubatud kulud, lubatud kulude harjutus, projekti eelarve koostamine.
15.00–15.15   Paus
15.15–16.00   Osalejaportaal ja selle võimalused, sh konkursside leidmine teemade järgi ja 
                           võtmesõnade abil.

PÄEV 2

9.00–9.30       Saabumine ja tutvumine
9.30–10.30     Eelmise päeva kokkuvõte ja kordamine 
10.30–11.15   Osalejaportaali muud (olulised) funktsioonid (abi- ja juhenddokumendid, käsiraamat 
                           (on-line manual), täiendav abi ja NCP-de kontaktid jms).
11.15–11.30   Paus
11.30–12.30   Partneriotsingu võimalused. Partnerlusüritus ja selleks valmistumine. 
                           Nõuded välkettekandele.
12.30–13.15   Lõuna
13.15–14.00   Taotluse vormid ja taotlemise keskkond, PIC kood ja selle leidmine.
14.00–15.00   Nõuded taotluse kokkuvõttele (abstract) 
15.00–15.15   Paus
15.15–16.00   Küsimused–vastused. Kokkuvõte.


