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Käesolev ülevaade koosneb viiest suuremast blokist: 

I Ülevaade 7. raamprogrammist, milles antakse ülevaade raamprogrammi eesmärkidest ning struktuurist. 

II EL-13 riikide osaluse seired, milles tehakse lühikokkuvõtted uute liikmesriikide (alates 2004. aastast Euroopa 

Liidu liikmeks saanud riikide) raamprogrammis osalemise edukuse jälgimisele suunatud  uuringutest.  

III Eesti 7. raamprogrammis  esitatakse üldandmed Eesti osaluse kohta projektide, partnerite, eelarvete, 

organisatsiooni tüüpide, rahastusskeemide ning soolise tasakaalu kohta. 

IV Valdkondade ülevaadetes kirjeldatakse Eesti osalemist raamprogrammis valdkondade lõikes. 

V 7. raamprogrammis osalejate küsitluse tulemused kajastab  133 küsitlusele vastanu arvamust 

raamprogrammi projektis osalemise, nende varasema koostöö, koostöö motiivide, projektipartnerite, koostöö 

tulemuste ning taotlemise käigus saadud toe kohta. 
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Ülevaates kasutatavad lühendid 
 

Lühend Selgitus 

Assotsieerunud 

riigid 

Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid, kes on kokku leppinud ning maksnud oma 

osaluse eest EL-i programmides.7RP-s olid assotsieerunud riigid: Šveits, Iisrael, 

Norra, Island, Liechtenstein, Türgi, Fääri saared ja Lääne-Balkani riigid: Albaania, 

Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, 

Montenegro ja Serbia. 

BSG Rahastusskeem - teadusuuringud konkreetsete rühmade (eriti VKE-de) huvides 

COST Euroopa teaduse ja tehnoloogia alane koostöövõrk 

CP Rahastusskeem - koostööprojekt 

CSA Rahastusskeem - koordineerivad ja toetavad tegevused 

EL-13 Lisaks 2004. aastal toimunud Euroopa Liidu laienemisele (10 riiki), lisandusid  

2007. aastal Rumeenia ja Bulgaaria, 2013. aastal liitus Euroopa Liiduga 

Horvaatia. 

EL -15 Perioodil 1957–1995. a Euroopa Liitu astunud riigid – Belgia, Holland, 

Luksemburg, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Suurbritannia, Taani, 

Kreeka, Hispaania,  Portugal, Austria, Soome ja Rootsi. 

EL-10 2004. aastal liitunud riigid: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, 

Sloveenia, Malta ja Küpros. 

EL-28  EL-15 + EL-13 

ERA-NET Eesmärk on arendada ja tugevdada koostööd ja koordineerimist avaliku sektori 

teadusuuringute programmide vahel. Partneriks said olla vaid teadust ja 

arendustegevust rahastavad organisatsioonid (tavaliselt ministeeriumid, 

teadusnõukogud või muud rahastavad asutused) 

ERC Rahastusskeem – Euroopa Teadusnõukogu grandid 

ERDF Euroopa Regionaalarengu Fond 

ETIS Eesti teadusinfosüsteem 

EURATOM Euroopa Aatomienergiaühendus 

HES Organisatsiooni tüüp - kõrg- ja keskharidusorganisatsioonid 

JRC Teadusuuringute ühiskeskus 
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JTI Tehnoloogia alased ühisalgatused  

Kolmandad riigid Kolmandad riigid on need riigid, kes ei ole EL-i liikmesriigid ega assotsieerunud 

riigid. Põhimõtteliselt said kõik kolmandad riigid osaleda 7RP projektides. 

Kolmandad riigid jaotati omakorda kaheks: tööstusriigid ja rahvusvahelise koostöö 

partnerriigid (ICPC). ICPC-d said toetust raamprogrammist, tööstusriigid pidid 

rahastama oma osalejaid üldjuhul ise.  

 

MC Rahastusskeem – Marie Curie tegevused 

NoE Rahastusskeem – tippkeskuste võrgustikud 

OTH Organisatsiooni tüüp – muud organisatsioonid 

PRC Organisatsiooni tüüp – kasumit tootvad eraorganisatsioonid 

PUB Organisatsiooni tüüp – riigiasutused 

REC Organisatsiooni tüüp – teadusasutused 

Riikide lühendid http://sustainablesources.com/resources/country-abbreviations/ 

4RP (1994–1998) 

 

Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arengu neljas raamprogramm 

5RP (1998–2002) Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arengu viies raamprogramm 

6RP (2002–2006) Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arengu kuues raamprogramm 

7RP (2007–2013) Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arengu seitsmes raamprogramm  

VKE Väike- ja keskmise suurusega ettevõte  
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Sissejuhatus 
 

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni raamprogrammide eesmärgiks on läbi aegade 

olnud tõsta Euroopa teadusruumi teaduse taset, tugevdada teadmistebaasi, suurendada rahvusvahelist 

konkurentsivõimet, toetada uute toodete ja teenuste arendamist ning aidata kujundada erinevaid poliitikaid. 

7. raamprogrammi (7RP) esimesel, 2007. aastal avaldati mitmeid strateegilisti dokumente, milles esitatud 

probleemide lahendamisse oodati ka raamprogrammist saadavaid tulemusi:  

Euroopa teadusruumi initsiatiivid, milleks on: 

 efektiivne teadussüsteem,  

 riikidevaheline teaduskoostöö,  

 teadlaste avatud tööjõuturg,  

 sooline võrdsus,  

 juurdepääs loodud teadmistele,  

 teadmiste vahetamine . 

Euroopa 2020 strateegia, mille eesmärgiks oli realiseerida  teadmiste kolmnurga (teadus, haridus, innovatsioon) 

koostöö. 

Aastate jooksul on raamprogrammid olnud pidevas arengus, suurenenud on eelarved, lisandunud on uusi 

valdkondi ning rahastamisskeeme. 7. raamprogrammi „portfell“ sisaldab nii teadusprojekte, teaduskoostöö 

võrgustike projekte kui ka individuaalseid grante ning erimeetmeid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) 

toetamiseks.  

Majanduskasv ja konkurentsivõime on seotud teadusuuringute ja innovatsiooniga, mille tulemuslikkus on 

omakorda tugevas korrelatsioonis riiklike teadus- ja innovatsioonisüsteemide tõhususega ning 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni panustamise tasemega. Siia lisandub oskus ja võimekus oma eesmärkide 

saavutamiseks kasutada kogu EL-i toetusvõimaluste laia spektrit.  

Aastatel 2007–2013 kestnud 7. raamprogrammi eristab eelnevatest suurem eesmärkide ambitsioonikus – kogu 

maailma paremiku kaasamine ning globaalsete teemade lahendamise algatamine. 7RP jaoks kujundati 

eelmistest raamprogrammidest erinev struktuur, katmaks eesmärkide saavutamiseks vajalikku tegevuste ringi. 

Programm jagati neljaks alaprogrammiks: „Koostöö“, „Ideed“, Inimesed“ ja „Võimekus“, millele lisandusid veel 

kaks eraldiseisvat väiksemat osa – Teadusuuringute ühiskeskus (Joint Research Centre) ja Euratom.   
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Koostöö programmi eesmärgiks oli saavutada juhtpositsioon kümnes peamises teaduse ja tehnoloogia 

valdkonnas: tervishoid; toit, põllumajandus, kalandus ja biotehnoloogia; info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

(IKT); nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad (NMT); energia; keskkond (sh 

kliimamuutused); transport (sh lennundus); sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused; kosmos; julgeolek.  

Ideede programm oli suunatud eesliiniteaduse (frontier research) toetamisele. Hetkel võib öelda, et sellest on 

kujunenud prestiižseim programm Euroopa teaduses. 

Inimeste programm oli mõeldud teadlaste mobiilsuse tõstmiseks, koolitamiseks ja teadlaskarjääri arendamiseks. 

Selle abil loodeti koolitada vähemalt 10 000 doktoranti, meelitada Euroopasse maailma tippteadlasi, ergutada 

akadeemilise ning erasektori vahelist koostööd, pakkuda koolitusvõimalusi tegevteadlastele, võimalust teha 

teadustööd teistes riikides ning muuta teadlaste töö ühiskonnas nähtavamaks. 

 Võimekuse programmi eesmärgiks oli arendada Euroopa teaduse infrastruktuuri ning tõsta väike-  ja keskmise 

suurusega ettevõtete võimekust. Samuti rahastati sellest programmist  projekte, mis aitavad tõsta teaduse mainet 

ühiskonnas, teaduspotentsiaali, suurendavad koostööd kolmandate riikidega ning aitavad ühtlustada 

teaduspoliitikat. 

Vahetult enne raamprogrammi algust ning ka selle ajal toimus Euroopa Liidu oluline laienemine – aastal 2004 

said liikmeks Tšehhi, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia, 2007. aastal 

Rumeenia ja Bulgaaria ning 2013. aastal Horvaatia. Oluliseks takistuseks raamprogrammi eesmärkide täitmisel 

tõusis  EL-13 ning EL-15 vaheline lõhe, mis kippus vähenemise asemel hoopis kasvama. Seetõttu oli EL-13 

osalus erilise tähelepanu all ning selle kohta tehti mitmeid uuringuid. 

 

EL-13 osaluse seire 
 

Pideva raamprogrammide tulemuslikkuse monitooringu algatas Euroopa Komisjoni juba 1980. aastatel. 7RP 

monitooringud põhinevad 2007. aastal vastu võetud teatisel „Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use 

of evaluation“, kus tõstatati vajadus hindamise tulemusi enam ühendada poliitikate kujundamisega. Hindamisteks 

kinnitati ka vastav hindamiste standard 

(http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/docs/standards_c_2002_5267_final_en.pdf). Euroopa Komisjon 

korraldas iga raamprogrammi aasta lõpul tegevuste seire, mille lõpptulemiks oli iga-aastane raport (Monitoring 

Report). Lisaks Euroopa Komisjoni raportitele on tehtud erinevaid uuringuid ja analüüse EL-10, EL-12 ja EL-13 

arengute kohta. Saksamaa föderaalse haridus- ja teadusministeeriumi tellitud uuring (Rauch, M, Sommer-

Ulrich, J, 2012) vaatles lähemalt kaheksa EL-10 riigi (Bulgaaria, Eesti, Ungari, Läti, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, 

Leedu, Rumeenia) võimekust raamprogrammis. Leidudena toodi selles uuringus välja, et kui raamprogrammis 

eduka osalemise üheks näitajaks on riigi teadus- ja arendustegevusega tegelevate töötajate arv, siis näiteks neli 

riiki kümnest (Bulgaaria, Eesti, Läti ja Sloveenia) osalevad raamprogrammis kõrgemal tasemel, kui seda võiks 
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eeldata nende TjaA võimekuse baasilt. Samade tulemusteni jõuti, kui võeti indikaatorina arvesse TjaA 

toetamiseks kasutatavad majandusressursid. Kui arvestada riigi SKP-d, siis kaheksa riiki (Eesti, Sloveenia, 

Bulgaaria, Läti, Ungari, Leedu, Tšehhi Vabariik ja Rumeenia) kümnest olid võimelised saavutama kõrgemat 

osalust, kui oleks võinud seda eeldada nende majandusvõimekuse alusel. Kui võtta arvesse sisemajanduse 

kulutusi teadus- ja arendustegevusele (GERD), siis demonstreerisid EL-10 riiki isegi kõrgemat osalust 

raamprogrammis, kui seda oleks võinud eeldada nende riikide TjaA kulutuste põhjalVõrreldes EL-15 riikidega 

osalesid EL-10 riigid vähemas mahus Koostöö programmis ning suuremas mahus Võimekuse programmis. 

Koostöö programmis moodustavad EL-10 riigid 10,5% taotlejatest. Proportsionaalselt suurem osalus on EL-10 

riikidel sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste programmis. Riigiti on erinevusi, näiteks Toidu, 

Nanoteaduste, nanotehnoloogiate, materjalide ja uute tootmistehnoloogiate, Energia, Sotsiaalmajanduslike ja 

humanitaarteaduste ning Julgeoleku programmis oli Eestil kõrgem edukuse määr kui EL-15 riikidel. EL-10 riikide 

koordinaatorid moodustasid 7% koordinaatorite koguarvust, eranditeks olid Eesti ja Ungari, kelle koordinaatorite 

edukuse määr oli võrreldav EL-15 omadega. 

 

EL-10 edukamad esindajad Eesti ja Sloveenia demonstreerisid oma TjaA süsteemi karakteristikute sarnasust EL-

15 omadega. Mõlemal riigil on kõrgetasemeline inimressurss. Eesti ettevõtete edukus ja tulemuslikkus on 

võrreldav EL-15 omaga.  

 

Riikide edukus on sõltuvuses ka neis olemasolevatest TjaA strateegiatest ning riiklike TjaA poliitikate 

rakendamisest. Eesti ja Tšehhi on tunnistanud teadus- ja arendustegevust kui majanduskasvu liikumapanevat 

jõudu ning kinnitanud seda erinevates poliitikadokumentides. Edukamad riigid eristuvad eelkõigesellega, et 

poliitikatasandil valitseb sügav arusaam, et TAI tegevused on majanduskasvu aluseks.  

 

MIRRIS (institutsiooniliste reformide mobiliseerimine teadus- ja innovatsioonisüsteemides) on 7. 

raamprogrammist rahastatav 2013. aastal alanud projekt, mille eesmärk on EL-13 tegevuste analüüsimine 

(mirris.eu). Ilmunud on (november 2014) Scoping Paper koos lisadega, kus on detailne statistiline ülevaade EL-

13 riikide toimimisest 7. raamprogrammis. Statistikale põhinedes näidatakse, et absoluutarvudes saavad EL-13 

riigid raamprogrammist vähem kasu kui EL-15 riigid. Samas ei ole EL-13 riigid ühesugused ning ka nende 

tulemuslikkus on erinev. Kui analüüsida andmeid suhtarvudes (nt elanike kohta), siis on selge, et väikesed riigid 

nagu Küpros, Malta ja Eesti on tõhusamad kui tihedalt asustatud riigid nagu Poola või Rumeenia. EL-12 riigid on 

taotleja kohta saadava Euroopa Komisjoni toetuse osas tunduvalt allpool Euroopa Liidu keskmist. Kui EL-i 

keskmine on umbes 325 000 € ühe taotleja kohta, siis EL-12 edukamate osalejate puhul on see umbes 185 000 € 

ja vähem edukatel 100 000 € või isegi vähem (näiteks Malta). Need tulemused on kooskõlas EL-12 riikide 

tehtavate pingutustega suurendada teadus- ja arendustegevuse protsent SKT-st. Kümme riiki kaheteistkümnest 

kulutavad vähem kui EL-is keskmiselt, ainult Sloveenias ja Eesti kulutatakse rohkem kui 2% SKP-st teadus- ja 

arendustegevusele. 
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Saadud vs oodatud raha – EL-12 rahalise edukuse määr on keskmiselt 12,18% vs EL-15 18,86%, mis tähendab 

suhet 1:1,55-le. EL-13 riikide omavahelised erinevused on suured. Eesti edukuse määr on näiteks15,4%, samal 

ajal Rumeenias on see 8,5%, st suhe 1:1,81-le. See erinevus on märgatav ka EL-15 sees, näiteks Prantsusmaa 

edukus on 24,10%, aga Luksemburgil 12,5%. Vaid neli EL-13 liikmesriiki (Tšehhi, Eesti, Ungari ja Leedu) on 

paremad kui Luksemburg, Kreeka ja Portugal. 

Kui jagada raamprogrammist saadud eelarve riigi elanike arvuga, siis EL-13 keskmine näitaja on 13,50 € elaniku 

kohta ning EL-15 vastav näitaja on 69,37 € elaniku kohta, seega suhe on 1:5,14-le. 

7RP ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) vaheline sünergia rahastamisel on olnud päevakorras aastaid. 

Tegelik küsimus on, kas struktuurifondide investeeringud aitavad kaasa riikide suutlikkusele osaleda 

raamprogrammi projektides. Või on hoopis ERDF-i rahastusel negatiivne mõju nende riikide konkurentsivõime 

kasvamisse? MIRRIS uuringu autorid esitasid väga huvitava tabeli, kusvõrreldi erinevaid rahavooge. Mõned 

riigid, nagu Taani, Belgia, Iirimaa, Holland ja Rootsi on saanud palju rohkem raha 7. raamprogrammist kui ERDF-

st. Ülejäänud riikides tundub 7RP eelarvest tulev raha olevat ERDF-i kõrval pigem taskuraha. Perioodil 2007–13 

on Eesti 7RP-st saanud 85,8 mln €, struktuurifondide eelarvest 655 mln €, 7RP ja ERDF-i vaheline suhe on 1:7,6-

le. 

Kauaaegne Euroopa Komisjoni hindamisüksuse direktor Peter Fisch, kes nüüdseks on erus, jätkab oma 

uuringuid vabakutselisena. 2014. aasta märtsis avaldas ta huvitava analüüsi 7. raamprogrammi eelarve jaotumise 

kohta riigiti. 

EL-i eelarve raames on raamprogramm üsna ainulaadses olukorras, mil liikmesriikide osa määramiseks 

kasutatakse kahte täiesti erinevat lähenemist: a) kulutused raamprogrammile (raha välja) kaetakse Euroopa Liidu 

eelarvest, kus riikide sissemaksed põhinevad peamiselt nende majanduslikul tugevusel ja poliitilise kauplemise 

(kõige olulisem näide on „Briti tagasimakse“) oskusel. Rahalise koormuse jaotumine on seega põhiliselt tingitud 

poliitiliste läbirääkimiste käigust; b) tulu raamprogrammist (raha sisse) tuleb läbi kaasrahastatud 

uurimisprojektide. Valiku aluseks on teaduslik eksperthinnangute süsteem, mille eesmärk on kindlaks teha 

kõrgeima teadusliku tasemega taotlused. Rahaliste vahendite jaotamine põhineb seega sõltumatute ekspertide 

otsusest ning on täiesti väljaspool igasugust poliitilist mõju. Selle taustal ei ole üllatav, et need kaks lähenemist 

viivad kokkuvõttes erinevatele tulemustele, mis iseenesest ei ole halb või ebaaus. Näiteks Kreeka on suurima 

kasumiga riik, sest iga raamprogrammi peale kulutatud euro pealt on ta tagasi saanud 1,80 €. Eesti, Holland ja 

Rootsi on järgmised kasumit saavad riigid – ühe sissepandud euro kohta said nad tagasi 1,50 €. Teises skaala 

otsas on Slovakkia, Poola, Rumeenia ja Luksemburg, kes on saanud vähem kui 40 senti ühe sisse pandud ühe 

euro vastu. (Fisch 2014) 

 

Sloveenia haridus-, teadus- ja spordiministeeriumi korraldatud uuringu (Ferligoj et al) põhijärelduseks oli, et 

EL-12 riigid erinevad oluliselt EL-15 riikidest, sest neid iseloomustab väike rahaline toetus elaniku kohta ja 

projekti kohta, samuti väiksem koordinaatorite hulk raamprogrammis. Tulemusnäitajate osas on riikide vahel 

samuti olulised erinevused. Erinevate näitajate põhjal jagati EL-i liikmesriigid nelja klastrisse: Prantsusmaal, 

Saksamaal, Itaalial, Hispaanial ja Suurbritannial on kõrgeim keskmine rahaline toetus ühe projekti kohta, samuti 

suurim raamprogrammi koordinaatorite proportsioon projektide üledarvuga võrreldes ning väikseim arv projekte; 
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Küprosel, Eestil, Maltal ja Sloveenial on proportsionaalselt suurim projektide arv, kuid madalaim keskmine 

rahaline toetus ühe projekti kohta. Austria, Belgia, Taani, Soome, Kreeka, Iirimaa, Holland, Rootsi on edukad 

kõigi näitajate osas, samas Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Rumeenia ja 

Slovakkia on madalate tulemusnäitajatega kõigis kategooriates. Uuringus toodi välja raamprogrammis osalemise 

tulemuslikkust mõjutavad tegurid: elanike arv, riigis olemasolev TAI tipptase, investeeringud TjaA tegevustesse, 

Euroopa Liiduga ühinemise aeg. 

Tšehhi tehnoloogiakeskuse publitseeritavas väljaandes „ergo“ ilmunud pikaajalise raamprogrammi eksperdi 

Vladimir Albrechti uuringus esitatakse  idee, et osalemine ühes konsortsiumis nn top-kümne organisatsiooniga 

suurendab oluliselt osalemise edukust raamprogrammis. Analüüsid näitasid, et kui Tšehhi partnerite keskmine 

osalemise edukus oli 19,5%, siis osalemine ühes konsortsiumis top-kümne organisatsioonidega tõstis selle 

26,5%-le. (Albrecht 2013) 

Eesti 7. raamprogrammis 

Metoodika ja andmed 
 

Käesolevas ülevaates kasutatud andmed on võetud 2014. aasta 6. oktoobri e-CORDA versioonist. Selleks 

hetkeks oli andmebaasis informatsioon 556 konkursi kohta. 

Andmebaas sisaldab informatsiooni 7. raamprogrammi konkurssidele esitatud taotluste ning edukate taotluste 

kohta. Programmide „Ideed“ ja „Inimesed“ osas tuleb statistikat kasutades arvestada, et andmed kajastavad 

eelkõige teadlast vastuvõtva organisatsiooni, mitte taotleja andmeid. Informatsioon tegevuse tüübi kohta on 

kättesaadav ainult juhul, kui leping on allkirjastatud. Inimeste programmi all pole andmebaasis tavaliselt EL-i 

poolne eelarve esitatud, erandiks on vaid piiratud arv projekte, mis on esitatud koordineeriva ja toetava 

meetmena (CSA). 

 

Ülevaate koostamisel on kasutatud Euroopa Komisjoni seireraportite struktuuri ja metoodikat. 

 

Raamprogrammis osalemine 
 

Kokku esitati raamprogrammi Eesti organisatsioonide osalemisel 2044 taotlust, milles osales 2408 Eesti taotlejat. 

Kokku osales Eesti osalusega taotlustes 22 585 organisatsiooni, keskmine partnerite arv oli üheksa. Suurim arv 

taotlusi esitati info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (315), VKE-le suunatud teadustegevuse (307) ning 

sotsiaal-majanduslike ja humanitaarteaduste (237) prioriteetvaldkondadest. 

Tabel 1. Eesti osalusega taotluste, taotlejate ning edukate projektide ja taotlejate arve (eCORDA) 

Prioriteetala Taotlusi Taotlejaid Edukaid Edukaid 



12 
 

projekte taotlejaid 

Tervis 175 205 54 58 

Toit, põllumajandus, biotehnoloogia 109 119 29 30 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 315 368 39 48 

Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja 

uued tootmistehnoloogiad 50 63 13 15 

Energia 31 33 10 12 

Keskkond 104 117 21 23 

Transport 55 66 13 16 

Sotsiaalmajanduslikud ja humanitaarteadused 237 246 36 36 

Kosmos 29 32 10 13 

Julgeolek 62 80 17 21 

Üldised tegevused 1 1 1 1 

Ühised tehnoloogiaalgatused 18 26 5 5 

Euroopa Teadusnõukogu 49 50 5 5 

Marie Curie tegevused 236 269 46 65 

Teadustaristu 42 46 20 22 

VKE-le suunatud teadustegevus 307 421 77 105 

Teadmiste regioonid 26 57 6 9 

Teaduspotentsiaal 45 45 8 8 

Teadus ühiskonnas 117 126 25 31 

Teaduspoliitika toetamisele suunatud tegevused 4 5 2 2 

Rahvusvaheline koostöö 25 26 12 16 

Tuumaenergia 0 0 0 0 

Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse 7 7 2 2 

Kokku 2044 2408 451 543 

 

Suurim arv rahastatud projekte saadi VKE-le suunatud teadustegevuse (77), tervise (54), info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate (39) ning sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste (36) 

prioriteetvaldkondades ning Marie Curie meetmes (MC) (46). Kui võrrelda 7RP üldiseid ning Eesti andmeid, siis 

mitmel puhul võib täheldada erinevusi alaprogrammide lõikes. Kui Euroopa üldine statistika näitab, et suurim arv 

projekte on Marie Curie, Euroopa Teadusnõukogu, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT), VKE-de ning 

tervise alaprogrammides, siis Eesti puhul on pilt veidi erinev – suurim arv projekte on IKT, VKE-de, sotsiaal- ja 

humanitaarteaduste (SSH) ja tervise prioriteetvaldkonnas ning Marie Curie meetmetes. Sotsiaal ja 

humanitaarteaduste puhul on erinevus eriti märkimisväärne, sest kogu raamprogrammis paigutuvad need 

projektid 23 alaprogrammist alles 16. kohale. Vastupidine näide on Euroopa Teadusnõukoguga – üldises pildis 

asetsevad projektid teisel kohal, Eesti puhul alles 18. kohal. Olukord on erinev ka eelarvete osas – kui 
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raamprogrammis üldiselt on suurimad eelarved IKT, Euroopa Teadusnõukogu, tervise, nanoteaduste, 

nanotehnoloogiate, materjalide ja uute tootmistehnoloogiate alaprogrammis ning Marie Curie meetmetes, siis 

Eesti puhul kuuluvad esimese kuue hulka IKT, tervise, VKE-de, Marie Curie, teaduspotentsiaali ning Euroopa 

Teadusnõukogu projektide eelarved. Viimase puhul räägime ainult viiest projektist (neli granti ning üks toetavate 

tegevuste projekt), mis tähendab, et osalemine raamprogrammis tuumikpartnerina tasub ennast ära. 

 

Joonis 1. Eesti osalusega projektide proportsioon kõigist rahastatud projektidest (%) 

Kuna prioriteetvaldkondade ning programmide eelarved olid väga erinevad, siis võimalused osaleda sõltusid ka 

eelarve suurusest. Kui vaadata Eesti osalust proportsioonis kõigi rahastatud projektidega prioriteetvaldkondade 

lõikes, siis näeme, et ülivõimsalt on Eesti esindatud sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste ning „Teadus 

ühiskonnas“ prioriteetvaldkondades (joonis 1). Alla oma võimaluste ollakse esindatud individuaalgrante andvates 

programmides – Marie Curie meetmed ning Euroopa Teadusnõukogu grandid. 

 

Taotluste edukus 
 

Taotluste edukuse hindamisel on vajalik põhjalikuma taustateadmise omamine, sest nagu eespool öeldud, 

erinevad konkursid ja programmid oma eelarvetelt ning seetõttu ka võimalustelt. Nagu jooniselt 2 nähtub, järgib 

Eesti taotluste edukus suures plaanis kogu raamprogrammi edukuse mustrit. Märgatavalt allpool üldist keskmist 
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on Eesti Euratomi, nanoteaduste ja -tehnoloogiate, materjalide ja uute tootmistehnoloogiate ning ühiste 

tehnoloogiaalgatuste valdkondade taotluste osas. Samas on Eesti edukuse määr tunduvalt kõrgem energia, 

sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste, kosmose, julgeoleku, teadustaristute, VKE-le mõeldud 

teadustegevuse, teaduspotentsiaali ning rahvusvahelise koostöö prioriteetvaldkondades. 

 

 

Joonis 2. Kõigi ning Eesti taotluste edukuse määr (%) prioriteetvaldkondade ja programmide lõikes 

7. raamprogrammi taotluste ja taotlejate andmed on väga rikkalikud ning võimaldavad välja tuua erinevaid 

võrdlusandmeid. Teaduspoliitiliste otsuste tegemisel on hädavajalik saada olukorrast võimalikult ülevaatlik pilt. 

2013. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös „Riikide edukuse mõõtmine rahvusvahelistes teadus- ja 

arendusprogrammides, 7. raamprogrammi näitel“ ühendas selle autor Oskar Otsus erinevad levinud 

raamprogrammi edukuse indikaatorid ühtseks indeksiks, et oleks võimalik objektiivsemalt hinnata, millised riigid 

on olnud edukamad ning millised riigid vähem edukad. Eelduseks võeti, et edukus väljendub võimalikult suures 

rahastatud projektide arvus ning võimalikult suures rahahulgas, mida programmist saadakse. Kasutati järgnevaid 

indikaatoreid: edukuse määr partnerina; edukuse määr koordinaatorina; rahastus ühe elaniku kohta; saadud 

rahastus vs küsitud rahastus; retsensentide keskmine hinne taotlusele. (Otsus 2013) 
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Joonis 3. Riikide edukus programmide lõikes (Oskar Otsus) 

 

Osalemine organisatsiooni tüüpide lõikes 
 

Raamprogrammis osalevad organisatsioonid pidid ennast identifitseerima taotlusvormides ette antud 

organisatsiooni tüüpide lõikes – teadusorganisatsioonid, kõrg- ja keskharidusorganisatsioonid, kasumit tootvad 

eraorganisatsioonid, riiklikud organisatsioonid ning muud organisatsioonid. 

Kui kogu 7. raamprogrammis moodustavad haridus- ja teadusasutused osalejate enamuse (62%), siis Eesti puhul 

on pilt teine – haridus- ja teadusasutused moodustavad küll enamuse (42,7%), kuid nende kannul on väga 

tihedalt kasumit tootvad eraorganisatsioonid (35,5%). Viimased ei domineeri mitte ainult VKE-le mõeldud 

teadustegevuste prioriteetvaldkonnas, vaid ka koostöö programmi prioriteetvaldkondades (joonis 3).  

Tabel 2. Osalemine prioriteetvaldkonna ning organisatsiooni tüübi lõikes (eCORDA, oktoober 2014) 

Prioriteetvaldkond 

PUB - 

kokku 

PUB - 

edukai

d 

PRC - 

kokku 

PRC - 

edukai

d 

REC - 

kokku 

REC - 

edukai

d 

HES - 

kokku 

HES - 

edukai

d 

OTH - 

kokku 

OTH - 

edukai

d 

Tervis 8 1 56 13 25 13 92 25 24 6 

Toit, põllumajandus, 

biotehnoloogia 8 6 34 8 10 4 55 8 12 4 

Info- ja 

kommunikatsiooni-

tehnoloogiad 26 3 167 24 26 3 134 14 15 4 
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Nanoteadused, 

nanotehnoloogiad, 

materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad 4 0 27 3 6 2 18 7 8 3 

Energia 5 1 6 1 3 1 18 5 1 4 

Keskkond 11 1 18 2 13 3 66 12 9 5 

Transport 4 1 34 12 3 0 18 2 7 1 

Sotsiaal-

majanduslikud ja 

humanitaarteadused 3 1 6 1 37 6 187 22 13 6 

Kosmos 1 0 8 4 1 3i 18 3 4 3 

Julgeolek 18 3 39 9 3 2 13 4 7 3 

Üldised tegevused 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ühised 

tehnoloogiaalgatused 0 0 14 3 4 0 6 2 2 0 

Euroopa 

Teadusnõukogu 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Marie Curie 

tegevused 18 1 50 13 17 13 167 24 17 14 

Teadustaristu 7 6 5 2 4 1 25 11 5 2 

VKE-le suunatud 

teadustegevus 1 0 211 94 49 0 33 7 127 4 

Teadmiste regioonid 15 2 15 3 3 0 13 1 11 3 

Teaduspotentsiaal 2 0 1 0 7 3 31 5 4 0 

Teadus ühiskonnas 13 0 20 0 10 3 59 13 24 15 

Teaduspoliitika 

toetamisele suunatud 

tegevused 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 

Rahvusvaheline 

koostöö 2 0 9 1 1 0 9 3 5 12 
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Tuumaenergia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuuma lõhustumine 

ja kiirguskaitse 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 

Kokku 149 28 721 193 223 57 969 175 296 90 

 

HES = Kõrg- ja keskharidusorganisatsioonid, PRC = kasumit tootvad eraorganisatsioonid), PUB = riigiasutused REC = 

teadusasutused, OTH = muud, N/A – Euroopa Teadusnõukogu grantide puhul ei oleorganisatsiooni tüüp välja toodud 

Eraorganisatsioonide osakaal on suurim info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (50%), transpordi (75%), 

kosmose (30,8%) ning julgeoleku (42,9%) prioriteetvaldkondades. Kõrg- ja keskharidusorganisatsioonid 

domineerivad nanoteaduste, nanotehnoloogiate, uute materjalide ja uute tootmistehnoloogiate (46,7%), energia 

(41,2%), keskkonna (52,2%) ning sotsiaal-majanduslike ja humanitaarteaduste (61,1%) prioriteetvaldkondades. 

 

Joonis 4. Koostöö programmi edukate taotlejate jaotus organisatsiooni tüübi järgi (%) 

Kui vaadelda erinevate organisatsiooni tüüpide edukust taotluste esitamisel, on pilt jällegi erinev. Toidu, 

põllumajanduse ja biotehnoloogia ning teadustaristu valdkonnas oli edukuse määr kõrgeim riigiettevõtetel 

(eelkõige ministeeriumid); julgeoleku, teaduspotentsiaali ning tervise valdkonnas teadusorganisatsioonidel. 

Keskkonna, sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste ning „Teadus ühiskonnas“ valdkonnas oli edukuse määr 

kõrgeim neil organisatsioonidel, mis kuulusid kategooriasse „muu“. 
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Joonis 45. Taotluste edukus prioriteetvaldkondade ja organisatsiooni tüüpide lõikes (%) 

Kõige  selgemini on osalevatest organisatsioonidest jälgitavad haridusorganisatsioonid, Eesti puhul on nende ring 

väike, koosnedes kaheksast kõrgharidust andvast organisatsioonist, mis samas osalevad 175 edukas projektis. 

Neist nelja suurema ülikooli – Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ning Tallinna Ülikooli 

projektid moodustavad 97,7% kõigist Eesti haridusorganisatsioonide projektidest. Tartu Ülikooli projektid 

moodustavad üle poole kõigist projektidest – 57,7% . Kui vaadata temaatilist jaotumist (koostöö programmi 

näitel), siis Tartu Ülikoolil on suurim arv projekte tervishoiu ning sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste 

valdkonnas, samas puuduvad neilprojektid kosmose ja transpordi valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikoolil on suurim 

arv projekte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste valdkonnas, 

projektid puuduvad toidu ja põllumajanduse valdkonnas. Tallinna Ülikooli projektidest on suur osa 

sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste valdkonnas, Eesti Maaülikooli projektid paigutuvad kahte valdkonda 

– toit ja põllumajandus ning keskkond.  

Osalevate teadusasutuste ring on laiem, koosnedes 16 organisatsioonist, samas edukate projektide arv 

moodustab ligi kolmandiku haridusorganisatsioonide projektide arvust (175). Edukaimad organisatsioonid on Balti 

Uuringute Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia ja Tartu Observatoorium. 

Projektides osaleb ka 14 Eesti riigiasutust, neist aktiivseimad on Põllumajandusministeerium (ERA-NET-i 

projektid), Haridus ja Teadusministeerium (peamiselt teadustaristu projektid). 
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Eraettevõtete ring on osalevate organisatsioonide tüübi järgi vaadates kõige arvukam – 193 projektis osaleb 102 

organisatsiooni. Osalemise aktiivsusega eristuvad Electronics Design Ltd, Invent Baltics OÜ, Eesti Innovatsiooni 

Instituut OÜ, Cybernetica AS. 

Kõige suurem arv projekte ühe organisatsiooni kohta on haridusasutustel (joonis 4), kõige väiksem  riigiasutustel 

ning eraettevõtetel. 

 

Joonis 5. Keskmine Eesti osalusega projektide arv erineva organisatsiooni tüübi kohta 

 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete osalus 
 

Kui kogu 7. raamprogrammis moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) suhteliselt väikese 

osa kõigist osalustest (18,6%), siis Eesti puhul on pilt natuke teine – VKE-d moodustavad kolmandiku (33%) 

kõigist raamprogrammis osalejatest. VKE-de osalemisaktiivsus on olnud ülisuur mitte ainult VKE-le suunatud 

teadustegevuste valdkonnas. Taotluste esitamisel moodustasid VKE-dest taotlejad vähemalt kolmandiku koostöö 

programmi tervise, toidu, põllumajanduse ja biotehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate; 

nanoteaduste, nanotehnoloogiate, uute materjalide ja uute tootmistehnoloogiate, transpordi, kosmose ning 

julgeoleku prioriteetvaldkondades. Võimekuse programmis oli lisaks VKE-de meetmele suur osalusaktiivsus 

„Teadus ühiskonnas“ ning rahvusvahelise koostöö valdkondades (tabel 3). Kokku osaleb 91 VKE-d 179 projektis. 

Edukates projektides moodustavad VKE-d olulise osa info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (43,8%), transpordi 

(50%), julgeoleku (42,9%), ühiste tehnoloogiaalgatuste (60%), VKE-le suunatud teadustegevuse (87,6%) ning 

teadmiste regioonide (33,3%) valdkondades.  

Tabel 3. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete osalus projektitaotlustes ning edukates projektides 

prioriteetvaldkondade lõikes 

21,9 
3,6 1,9 1,9 6,4 
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Taotlused   Edukad     

Prioriteetala Kõik VKE –kõik VKE % Kõik 

VKE – 

kõik VKE % 

Tervis 205 86 42 58 16 27,6 

Toit, põllumajandus, 

biotehnoloogia 119 50 42 30 8 26,7 

Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiad 368 173 47 48 21 43,8 

Nanoteadused, 

nanotehnoloogiad, uued 

materjalid ja uued 

tootmistehnoloogiad  63 27 42,9 15 2 13,3 

Energia 33 9 27,3 12 1 8,3 

Keskkond 117 35 29,9 23 2 8,7 

Transport 66 45 68,2 16 8 50 

Sotsiaal-majanduslikud ja 

humanitaarteadused 246 25 10,2 36 1 2,8 

Kosmos 32 11 34,4 13 3 23,1 

Julgeolek 80 40 50 21 9 42,9 

Üldised tegevused 1 0 0 1 0 0 

Tehnoloogia ühisalgatused 26 13 50 5 3 60 

Euroopa Teadusnõukogu 50 0 0 5 0 0 

Marie Curie tegevused 269 64 23,8 65 6 9,2 

Teadustaristu 46 6 13 22 2 9,1 

VKE-le suunatud teadustegevus 421 304 72,2 105 92 87,6 

Teadmiste regioonid 57 14 24,6 9 3 33,3 

Teaduspotentsiaal 45 10 22,2 8 0 0 

Teadus ühiskonnas 126 46 36,5 31 1 3,2 

Teaduspoliitika toetamisele 

suunatud tegevused 5 1 20 2 0 0 

Rahvusvaheline koostöö 26 10 38,5 16 1 6,3 

Tuuma lõhustumine ja 

kiirguskaitse 7 0 0 2 0 0 

Kokku 2408 969 40,2 543 179 33 

 

Osalemine projektide rahastusskeemide lõikes 
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7. raamprogrammi iseloomustas projektide rahastusskeemide paljusus – eCORDA andmebaasis on neid 

eristatud 67. Kuna neist enamuse puhul on erinevused ainult nüanssides, siis käesolevas lõigus anname 

ülevaate peamise seitsme skeemi kohta. Need on: a) teaduskoostööprojektid (CP); b) tippkeskuste võrgustikud 

(NoE); c) koordineerivad ja toetavad tegevused (CSA); d) Marie Curie meetmed (MC); e) teadusuuringud 

konkreetsete rühmade (eriti VKEde) huvides (BSG); f) Euroopa Teadusnõukogu grandid (ERC); g) tehnoloogia 

ühisalgatused (JTI).  

7RP toetuste eraldamise põhimõtteks oli kaasrahastuse olemasolu – Euroopa Komisjon üldiselt ei osta 

teadusuuringuid, sõlmides selleks lepinguid või makstes teatud hinda, vaid pakub toetusraha projektidele, mis 

kannavad ka ise teatud protsendi oma kogukuludest. Hüvitatud summa ja projekti kulude suhte ülempiir oleneb 

rahastamisskeemist, osaleja juriidilisest staatusest ning tegevuse liigist. Tavapäraselt hüvitatakse 

teadusuuringute ja tehnoloogia arendustegevuse puhul 50% kuludest. Teatud juriidiliste isikute puhul võis 

hüvitismäär olla ka kuni 75% (mittetulunduslikud avalikud asutused, VKE-organisatsioonid, teadusasutused, kõrg- 

ja keskharidusasutused). Näidistegevuste puhul oli hüvitise määraks kuni 50%. Muude tegevuste (konsortsiumi 

juhtimine, võrgustike rajamine, koolitamine, koordineerimine, levitamine jne) puhul võidi hüvitada kuni 100% 

hüvitamiskõlblikest kuludest. 100%-line hüvitis kehtis ka Euroopa Teadusnõukogu raames teostatavatele eesliini 

teadusuuringutele. 

Rahastusskeemide jaotuse osas täheldame suuri erinevusi kõigi rahastatud projektide ning Eesti osalusega 

projektide osas (tabel 4). Kui kõigi projektide puhul oli proportsionaalselt kõige enam Marie Curie meetmeid 

(41%), millele järgnesid teaduskoostöö projektid (24,6%) ning Euroopa Teadusnõukogu grandid (17,2%), siis 

Eesti projektidest moodustasid suure osa teaduskoostöö projektid (44,8%) ning koordineerivad ja toetavad 

tegevused (30,2%). Marie Curie meetmed moodustasid Eesti projektide koguarvust 7,3% ning Euroopa 

Teadusfondi grandid 1,1%. 

Kui keskmine partnerite arv kõigis rahastatud projektides on 5,2, siis Eesti projektide puhul on see tunduvalt 

suurem – 14,6. Tingitud on see eelkõige sellest, et Eesti partnerid on kaasatud keskmiselt suurema partnerite 

arvuga konsortsiumitesse, kahtlemata mõjutab see ka Eesti partnerite Euroopa Komisjoni poolse eelarve suurust. 

Tabel 4. Kõigi projektide ja Eesti projektide jaotus rahastusskeemide lõikes 

  Kõik     Eesti     

  

Kõik 

projektid Partnereid 

Partnereid 

projekti 

kohta 

Kõik 

projektid Partnereid 

Partnereid 

projekti 

kohta 

CP 6216 74 812 12 202 3324 16,5 

NoE 57 1110 19,5 1 15 15 

CSA 2570 20 018 7,8 136 2317 17 

MC 10 350 17 928 1,7 33 145 4,4 

BSG 968 8750 9 69 639 9,3 

ERC 4341 5185 1,2 5 10 2 
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JTI 736 5812 7,9 5 142 28,4 

 

Kui vaadelda rahastusskeemide jaotumist koostöö ja võimekuse programmis (tabel 5), siis näeme, et Koostöö 

programmis domineerivad teaduskoostöö projektid, ainult Toit, põllumajandus ja biotehnoloogia ning Energia 

prioriteetvaldkondades viiakse pool projektidest läbi koordineerivate ja toetavate tegevustena. Võimekuse 

programmis domineerivad koordineerivad ja toetavad tegevused, ainult Teadustaristu prioriteetvaldkonnas 

osaletakse peamiselt teaduskoostöö projektides. VKE-de valdkonnas domineerib rahastusskeem 

„Teadusuuringud konkreetsete rühmade huvides“.  

 

Tabel 5. Eesti projektide jaotus Koostöö ja Võimekuse programmides rahastusskeemide ja 

prioriteetvaldkondade lõikes 

Prioriteetvaldkonnad Kõik CP  NoE  CSA  BSG  

Tervis 54 44 0 10 0 

Toit, põllumajandus, 

biotehnoloogia 29 16 0 13 0 

Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiad 39 33 0 6 0 

Nanoteadused, 

nanotehnoloogiad, materjalid ja 

uued tootmistehnoloogiad 13 10 0 3 0 

Energia 10 5 0 5 0 

Keskkond 21 14 1 6 0 

Transport 13 10 0 3 0 

Sotsiaal-majanduslikud ja 

humanitaarteadused 36 28 0 8 0 

Kosmos 10 6 0 4 0 

Julgeolek 17 12 0 5 0 

Üldiseid poliitikaid toetavad 

tegevused 1 0 0 1 0 

Teadustaristu 20 16 0 4 0 

VKE-le suunatud teadustegevus 77 5 0 3 69 

Teadmiste regioonid 6 0 0 6 0 

Teaduspotentsiaal 8 0 0 8 0 

Teadus ühiskonnas 25 3 0 22 0 

Teaduspoliitika toetamisele 2 0 0 2 0 
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suunatud tegevused 

Rahvusvaheline koostöö 12 0 0 12 0 

Tuumaenergia 0 0 0 0 0 

Tuuma lõhustumine ja 

kiirguskaitse 2 0 0 2 0 

Kokku 451 202 1 136 69 

 

BSG = Teadusuuringud konkreetsete rühmade (eriti VKE-de) huvides; CP = Koostööprojekt; CSA = Koordineerivad ja toe-

tavad tegevused; ERC = Euroopa Teadusnõukogu grandid; MC = Marie Curie tegevused; NoE = Tippkeskuste võrgustikud 

 

Rahastamine 
 

Üheks suuremaks allikaks grandipõhise välisrahastuse saamisel on olnud Eesti teadlaste jaoks juba möödunud 

sajandi 90ndatest EL-i teadust ja innovatsiooni toetavad raamprogrammid. 

 

Joonis 6. Eesti edukad projektid ning Euroopa Komisjonilt saadud rahastus raamprogrammide lõikes 

Üldisest 7. raamprogrammi projektide taotlejate ja rahastatud taotluste hulgast moodustasid eestlased 0,4%. 

Esmapilgul suhteliselt tagasihoidlikku esindatust aitab  konteksti viia see, kui lisada, et inimeste hulk, kes töötab 

Eestis teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, moodustab 0,27% Euroopa Liidu vastavatest näitajatest (Eurostat. 

Tabel „Persons employed in science and technology“. 24.10.2014 väljavõte). Raamprogrammi projektide tähtsust 

tõhusa lisarahastuse allikana aitab näitlikustada võrdlus Eesti sisese rahastusega (joonis 7). Perioodil 2007–2013 

oli Eesti Teadusfondi grantide ja Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste rahastuse kogueelarve 

51 997 443 €, sihtfinantseeritavate ja institutsionaalsete uurimisteemade kogueelarve oli 158 883 778 € ning 7. 

raamprogrammi Euroopa Komisjoni poolne rahastus oli 94 264 258 € (ETAg 
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http://www.etag.ee/analuus/statistika/eesti-teadusagentuuri-vahendatav-rahastamine/institutsionaalsete-ja-

sihtfinantseeritavate-teadusteemade-ning-personaalsete-uurimistoetuste-ja-etf-grantide-rahastamine-aastate-

loikes/ ja eCORDA, oktoober 2014 ). 

 

Joonis 7. Kulutused teadus- ja arendustegevusele 2007–2013 (M) Allikas: Statistikaamet, eCORDA 

Euroopa Komisjon on eraldanud kõige enam raha nfo- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, Euroopa 

Teadusnõukogu, tervise, Marie Curie ja nanoteaduste, nanotehnoloogiate, materjalide ja uute 

tootmistehnoloogiate valdkondadele. Eesti edukatest taotlustest moodustavad esiviisiku info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate, tervise, VKE-le suunatud teadustegevuste, Marie Curie meetme ning 

teaduspotentsiaali valdkonna projektid (tabel 6).  

 

Tabel 6. Kõigi projektide ja Eesti projektide Euroopa Komisjoni poolne rahastus prioriteetvaldkondade 

lõikes (miljonites eurodes) 

 

  

EK eelarve (miljonites eurodes) 

  

Prioriteetvaldkond Kõik Eesti 

Tervis 4791,7 12,4 

Toit, põllumajandus, biotehnoloogia 1850,7 2,6 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 7877 15,5 

Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja 

uued tootmistehnoloogiad 3238,6 2,5 

Energia 1707,4 1 

Keskkond 1719,3 2,8 
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Transport 2284,2 3,5 

Sotsiaal-majanduslikud ja humanitaarteadused 579,6 4,2 

Kosmos 713,3 1,4 

Julgeolek 1295,5 4,1 

Üldiseid poliitikaid toetavad tegevused 312,7 0,01 

Ühised tehnoloogiaalgatused 1966,4 1 

Euroopa Teadusnõukogu 7673,5 4,5 

Marie Curie tegevused 4777,5 10,1 

Teadustaristu 1528,4 2,5 

VKE-le suunatud teadustegevus 1249,1 12,2 

Teadmiste regioonid 126,7 1,3 

Teaduspotentsiaal 377,7 9,6 

Teadus ühiskonnas 288,4 2,2 

Teaduspoliitika toetamisele suunatud tegevused 28,3 0,2 

Rahvusvaheline koostöö 173,4 0,6 

Tuumaenergia 5,3 0 

Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse 352,8 0,2 

Kokku 40 125,8 94,41 

 

 

Kuna eelarved varieeruvad valdkonniti, siis saame küllaltki huvitava tulemuse, kui võrdleme Eesti projektide 

eelarvete proportsiooni kõigi projektide eelarvete lõikes (joonis 8).  
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Joonis 8. Eesti eelarvete proportsioon kogu eelarve suhtes prioriteetvaldkondade lõikes 

Jooniselt nähtub, et proportsionaalselt on suurim osa prioriteetvaldkondade eelarvest saadud teaduspotentsiaali, 

rahvusvahelise koostöö, Euratomi tuuma lõhustumise ja kiirguskaitse ning julgeoleku valdkondadesse. Samas, 

kui võrrelda eelarveid partnerite kohta, siis pilt muutub (tabel 7). 

 

Tabel 7. Euroopa Komisjoni poolt saadud rahastus partneri kohta prioriteetvaldkondade lõikes 

 

Prioriteetvaldkond Kõik Eesti 

Euroopa Teadusnõukogu 1420 902,7 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 350,1 323 

Transport 253 217,5 

Tervis 424,2 213,2 

Ühised tehnoloogiaalgatused 338,3 195,1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
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27 
 

Julgeolek 337,7 193,8 

Kokku 336,2 173,6 

Nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja 

uued tootmistehnoloogiad 316,4 164,7 

Marie Curie tegevused 244,8 155 

Teadmiste regioonid 126,1 140,2 

Keskkond 240,5 121,7 

Teaduspotentsiaal 1230 1194,7 

Sotsiaal-majanduslikud ja humanitaarteadused 209,2 116,6 

VKE-le suunatud teadustegevus 136,9 116,5 

Teadustaristu 290,2 112,7 

Kosmos 270,6 109,4 

Toit, põllumajandus, biotehnoloogia 234,2 87,7 

Energia 399,7 86,8 

Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse 180,2 85,1 

Teaduspoliitika toetamisele suunatud tegevused 215,7 79,1 

Teadus ühiskonnas 158,5 71,6 

Rahvusvaheline koostöö 124,5 39,6 

Üldiseid poliitikaid toetavad tegevused 170,9 7,2 

Tuumaenergia 78,3 0 

 

 

Kõigi projektide arvestuses olid suurima eelarvega ühe partneri kohta Euroopa Teadusnõukogu grandid (1,4 mln 

€), teaduspotentsiaali (1,2 mln €), tervise (0,4 mln €), energia (0,4 mln €) ja IKT (0,35 mln €) valdkonna projektid. 

Eesti projektidest olid suurima eelarvega partneri kohta teaduspotentsiaali (1,2 mln €), Euroopa Teadusnõukogu 

(0,9 mln €), IKT (0,32 mln €), transpordi (0,22 mln €) ja tervise (0,21 mln €) valdkonna projektid. Kuigi partnerite 

eelarved kõigis projektides on keskmiselt ligi kaks korda suuremad kui Eesti partneritel, on õige aeg meelde 

tuletada Peter Fischi andmeid, kus ta näitas, et Eesti on raamprogrammis üks suurem kasusaaja, saades ühe 

sissepandud euro kohta tagasi 1,50 € (Peter Fisch). 

 

Rahvusvaheline koostöö 
 

7. raamprogrammi eesmärkide täitmine eeldab rahvusvahelist teaduskoostööd. Juba programmi algul lepiti 

kokku, et koostöös lähtutakse kuuest põhimõttest (A new approach to international scientific and technological 

co-operation in the 7th Research Framework Programme (2007-2013) and the 7th Framework Programme of the 

European Atomic Energy Community (Euratom) (2007–2011). SEC(2007)47, 12.1.2007):  
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• Euroopa teadusruumi laiendamine ja avamine maailmale, tehes senisest tihedamat koostööd EL-i 

naaberriikidega ja soodustades koostööd tähtsaimate rahvusvaheliste partneritega;  

• Poliitikameetmete ja rahastamisvahendite kooskõlastatuse ja kavade vastastikuse täiendamise tagamine;  

• Teadus- ja tehnoloogiaalase strateegilise koostöö arendamine tähtsaimate kolmandate riikidega, määrates 

kindlaks EL-i jaoks olulisemad koostööpartnerid ja eelisarendussuunad;  

• Euroopa muutmine kõrgelt hinnatud teadustööpartneriks, tagades selle jaoks vajaliku rahastamise, 

maailmatasemel taristu kõrge kvalifikatsiooniga teadlaste olemasolu ja nende liikuvuse ning 

intellektuaalomandi kaitse;  

• Tulemuspõhiste partnerlussuhete loomine infoühiskonna reguleerimise valdkonnas, määrates kindlaks 

regulatiivse koostöö ja ühise teadustöö prioriteedid;  

• Euroopa Liidu ja liikmesriikide koostöö, et saavutada rahvusvahelises koostöös paremaid tulemusi. 

Koos 543 Eesti organisatsiooniga osalevad ühistes projektides 6049 organisatsiooni esindajad 86 erinevast 

riigist. Koostöö intensiivsuse määramiseks on Euroopa Komisjoni teenistused välja töötanud koostöösidemete 

kalkuleerimise metoodika. Koostöösidemete olemasolu eeldatakse iga lepingu iga osalejate paari vahel. 

Kalkuleeritakse järgmiselt: (a) kui antud riigi projektis on n osalejat, siis koostöösidemete arv osalejate vahel 

moodustub eeldusel, et n * (n-1) / 2; (b) kui projektis on m osalejat ühest riigist ning p osalejat teisest riigist, siis 

kahe riigi vaheline loodud koostöösidemete arv on m * p. 

Suurim koostöö toimub Eesti osalusega projektides eelkõige EL-28 riikide vahel, koostööd tehakse vähemalt 

ühes projektis kõigi 28 riigiga. Järgnevad kuus assotsieerunud riiki, 47 kolmandat riiki ning viis kandidaatriiki 

(joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Eesti koostöösidemete arv riikide gruppide lõikes (eCORDA kaevandamise kuupäev: 

2014/10/06) 

6164 

206 
457 307 

EL-28 Kandidaatriigid Assotsieerunud riigid nn kolmandad riigid
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Traditsiooniliselt on Eesti suurimad koostööpartnerid organisatsioonid Suurbritanniast, Saksamaalt, Itaaliast, 

Prantsusmaalt, Hispaaniast. Koostööpartnerite esikümnesse mahuvad ka Rootsi ja Soome organisatsioonid 

(joonis 10). Samuti näitavad  kolmandate riikidega koostöösidemete andmed, et suurem koostöö toimub meie 

naabrusriikidega – Venemaa, Ukraina, Gruusiaga (joonis 11). Seega saab teadusalase koostöö põhireegel – 

koostööd tehakse kas kultuuriliselt, geograafiliselt, keeleliselt või ajalooliselt lähedaste partneritega  osalise 

kinnituse ka raamprogrammi puhul.  

 

 

Joonis 10. Eesti koostöösidemed EL-28 riikidega (koostöösidemete arv) 

 

Joonis 11. Eesti koostöösidemed kolmandate riikidega (koostöösidemete arv) 

Eesti osalusega 451 projektist 392 koordineerivad 30 erineva riigi organisatsioonid (56 projekti koordineerivad 

eestlased) (joonis 12). Suur osa koordinaatoritest on Euroopa Liidu liikmesriikidest, samas puuduvad 

koordinaatorite hulgast Bulgaaria, Horvaatia, Slovakkia ja Sloveenia. Kolm suurimat koordinaatorriiki on 
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ettearvatult Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa. Skandinaavia riigid positsioneeruvad esikümnesse ning 

kokku oleksid nad Eesti osalusega projektide koordinaatorite hulgas teisel kohal ( Soome –21, Rootsi – 20, Norra 

– 17). 

 

 

Joonis 12. Eesti osalusega projektide koordinaatorid riikide lõikes 

Eesti koordineeritavates projektides on kokku 126 konsortsiumi partnerit 34 erinevast riigist (joonis 13). Ka siin on 

koostööpartnerite esikümnes Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa. Samas on Rootsi ja Soome 

jõulisemalt pildile tulnud. Esikümnesse mahuvad ka Läti ja Leedu. 

 

Joonis 13. Partnerid riikide lõikes Eesti koordineeritavates projektides 

Eesti osalusega taotluste ettevalmistamisel kuulus esialgsetesse konsortsiumitesse kümneid tuhandeid 

organisatsioone. Kui vaadelda 30 enimosalenud organisatsiooni tegevuste profiili, siis enamus neist – 30st 23 –  

on ülikoolid. Samas edukate projektide puhul domineerivad 30 enimosaleva organisatsiooni hulgas riikide 

teaduspoliitikat ning rahastust koordineerivad organisatsioonid, vaid kuus kolmekümnest on ülikoolid (tabel 8). 
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Tabel 8. Koostöö organisatsioonide lõikes – 30 enam koostööd teinud organisatsiooni esitatud taotlustes 

ja edukates taotlustes 

Taotlused   Projektid   

Fraunhofer-gesellschaft zur foerderung der 

angewandten forschung e.v DE Turkiye bilimsel ve teknolojik arastirma kurumu TR 

Helsingin yliopisto FI 

Fraunhofer-gesellschaft zur foerderung der 

angewandten forschung e.v DE 

Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) FR Agenzia per la promozione della ricerca europea IT 

Teknologian Tutkimuskeskus VTT FI Norges forskningsrad NO 

Consiglio Nazionale delle Ricerche IT 

Instytut podstawowych problemow techniki 

polskiej akademii nauk PL 

Katholieke Universiteit Leuven BE Centre national de la recherche scientifique FR 

Karolinska institutet SE Helsingin yliopisto FI 

Uppsala universitet SE Ministerie van economische zaken NL 

Aarhus Universitet DK Deutsches zentrum fuer luft - und raumfahrt ev DE 

Univerza v Ljubljani SI The Icelandic centre for research IS 

Lunds Universitet SE 

Oesterreichische 

forschungsfoerderungsgesellschaft mbh AT 

Turun yliopisto FI Fundacao para a ciencia e a tecnologia PT 

Universiteit Utrecht NL Teknologian tutkimuskeskus VTT FI 

Aristotelio panepistimio Thessalonikis EL 

Agencia estatal consejo superior de 

investigaciones cientificas ES 

Kungliga tekniska hoegskolan SE Consiglio nazionale delle ricerche IT 

The University of Manchester UK 

Matimop, israeli industry center for research & 

development IL 

Agencia estatal consejo superior de 

investigaciones cientificas ES Katholieke universiteit Leuven BE 

Wageningen Universiteit NL Research promotion foundation CY 

The Chancellor, Masters and Scholars of 

the University of Oxford UK Karolinska institutet SE 

Universita degli studi di Milano IT Verket för innovationssystem SE 

The university of Edinburgh UK Verein euresearch CH 

University College London UK Office of the prime minister MT 

Rigas tehniska universitate LV 

Technologicke centrum akademie ved Ceske 

republiky CZ 
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University of Cyprus CY Danmarks tekniske universitet DK 

Universidad Politecnica de Madrid ES 

JRC -joint research centre- european 

commission EU 

Dublin City University IE Universiteit Utrecht NL 

Institut national de la sante et de la 

recherche medicale (inserm) FR Stichting dienst landbouwkundig onderzoek NL 

Kauno technologijos universitetas LT Centro para el desarrollo tecnologico industrial. ES 

Deutsches zentrum fuer luft - und raumfahrt 

ev DE Kobenhavns universitet DK 

 

Sooline tasakaal 
 

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine on üks Euroopa teadusruumi prioriteetidest. CORDA andmebaas sisaldab 

andmeid isikute kohta, kes on määratud oma organisatsiooni kontaktisikuks. Need andmed sisaldavad ka 

informatsiooni soolise kuuluvuse kohta. Eesti osalusega projektides moodustavad naised 38% projektide 

kontaktisikute koguarvust. Kui riigi-, teadus- ja haridusasutuste puhul on proportsioon meeste ja naiste vahel 

enam- vähem tasakaalus, siis eraettevõtete puhul on meeste domineerimine tuntav, samas on naisi rohkem 

„muu“ organisatsiooni tüübi alla kuuluvates organisatsioonides (joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Projektide kontaktisikute sooline jagunemine organisatsiooni tüüpide lõikes 

Koordinaatorid 
 

92 
34 17 

34 

155 

332 

81 
22 11 

55 

37 

206 

2 1 0 1 1 5 

HES REC PUB OTH PRC Kõik

M N N/A
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Eesti koordineeris 7. raamprogrammis 56 projekti, neist suur osa (20) olid ühe partneriga projektid (Euroopa 

Teadusnõukogu grandid, Marie Curie meetmed, Teaduspotentsiaali projektid, ERA õppetooli pilootprojektid) 

(tabel 9). Koostöö programmis oli kõige suurem taotluste arv info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas, 

kus lõpptulemusena saadi ka kõige suurem arv koordineeritavaid projekte. Kahte koostööprojekti koordineerivad 

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased; „Artificial Fish Locomotion and Sensing, Diagnosis“, „Error Modelling and 

Correction for Reliable Systems Design“, neli organisatsiooni koordineerivad igaüks ühte koostööprojekti: 

Cybernetica AS „Usable and Efficient Secure Multiparty Computation“, OÜ Testonica  Lab „Test Instrumentation 

for Ageing and No Failure Found“ ning Civitta Eesti AS „CEE and EU Development by Improving Start-up 

SUpport Ecosystem for take-up of FI-PPP results“, Apprise OÜ„Cultural Heritage Knowledge Exchange Platform“ 

(koordineeritavate projektide nimekiri vt lisa 2). 

Individuaalsete grantide hulgas olid kahtlemata silmapaistvamad Euroopa Teadusnõukogu kolm granti, millest 

kaks tulid Tartu Ülikooli – „International Law and Non-liberal States: The Doctrine and Application of International 

Law in the Russian Federation“ ja „Development of tumor penetrating peptides for glioma targeting“ ning üks 

Eesti Maaülikooli – „Stress-Induced Plant Volatiles in Biosphere-Atmosphere System“.  

 

Tallinna Tehnikaülikool oli edukas ka ERA õppetooli pilootprojektis „Excellent Tallinn University of Technology 

Research Chair in Green Chemistry and Technology“. 

Suurepärane on ka Invent Baltics OÜ tulemus, kes sai VKE-de valdkonnas koostööprojekti „Viability verification 

and market launch preparations for outdoor electronic message board displays“ koordinaatoriks 

 

Koordinaatorite puhul tuleb mängu ka rahaline dimensioon, kui Eesti keskmine Euroopa Komisjoni poolt saadud 

rahastus partneri kohta on 173 600 €, siis koordineeritavate projektide puhul on see 238 400 €. 

 

Materiaalsest väärtusest on kahtlemata jätkusuutlikum koordineerimise käigus saadav kogemus, enda 

tõestamine rahvusvahelises plaanis ning soodsa pinnase loomine jätkuvateks edukateks projektideks. 

Organisatsioonide tasandil annab projekti koordineerimine suurepärase kogemuse mitte ainult teadlastele vaid 

kogu taristule ning toetavale struktuurile. Võib kindlalt öelda, et organisatsioon, kes läbib selle väljakutse, on 

valmis osalema ka jätkuvalt rahvusvahelises konkurentsis. 

 

Tabel 9. Eesti poolt taotletud ja edukaks osutunud projektid ning nende edukuse määr programmide 

lõikes 

 

Programm Taotlusi Edukaid Edukus 

Koostöö 83 9 10,8 

Tervis 9 0 0 

Toit, põllumajandus ja biotehnoloogia 5 0 0 
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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 39 6 15,4 

Nanoteadused, -tehnoloogiad, materjalid ja 

uued tehnoloogiad 
4 0 0 

Keskkond 3 0 0 

Transport 4 1 25 

Sotsiaal-majanduslikud ja 

humanitaarteadused 
12 0 0 

Kosmos 5 2 40 

Julgeolek 2 0 0 

Võimekus 94 20 21,3 

Rahvusvaheline koostöö 1 0 0 

VKE-de 44 12 27,3 

Teadustaristu 2 0 0 

Teaduspotentsiaal 42 7 16,7 

Teadus ühiskonnas 5 1 20 

Ideed 40 3 7,5 

Inimesed 112 23 20,5 

ERA õppetool 1 1 100 

Kokku 330 56 17 
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Valdkondade ülevaated 
 

Tervis 
Argo Soon 

Taotlejaid: 205 

Osalejaid rahastatud projektides: 48 

Küsitud rahastus: 61 207 301 € 

Saadud toetus: 12 433 152 € 

Edukuse määr: 26% 

Rahastuse määr: 20% 

7RP tervise valdkonnas oli kokku seitse konkurssi – programmi igal aastal üks (vt märkus tabeli all), kus osales 

205 taotlejat Eestist ja kelle osalusel projekte rahastati üle 50, mis tõi Eesti terviseteadlastele kokku 12,5 miljonit 

eurot. Tegelik summa võib olla suurem, sest Euroopa Komisjoni andmebaasi andmed, mida käesolevas 

analüüsis kasutati, kajastavad vaid taotlemise andmeid; projektide edasist kulgu ja sellega hiljem liitunud või sealt 

lahkunud partnerite andmeid see ei kajasta.  

Eesti terviseteadlaste raamprogrammis osalemise eripäraks on, et ükski Eesti asutuse poolt koordineeritud 

projekt ei osutunud edukaks. Edukates projektides, kus eestlased osalevad, ei ole aga kindlat koordinaatori 

päritolueelistust, mida võiks eeldada meie tihedate sidemete tõttu eeskätt Põhjamaadega. Pilk Eesti osalusega 

projektide koordinaatorite päritolu kaardile näitab, et sagedamini on koordinaatorid pärit suurematest riikidest ja 

pigem kummutab arvamust, et Eestil on mõni sõbralik riik, mille teadlased meidki oma projektidesse kutsuvad. 

Selline olukord võis esineda aastaid tagasi; praegu on tervise valdkonna koostööpartnerid ja koordinaatorid 

jaotunud küllalt ühtlaselt üle kogu Euroopa.  

Tabel 10. 7RP tervise valdkonna projektide taotlemise aktiivsus ja edukus aastate lõikes 

 Aasta  

Taotlusi Edukaid Edukuse määr % 

Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejad Projektid 

2007 58 48 9 7 16 15 

2008 55 42 12 12 22 29 

2009 29 26 7 7 24 27 
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2010 17 14 4 4 24 29 

2011 9 9 0 0 0 0 

2012 15 15 6 6 40 40 

2013 22 22 10 10 45 45 

KOKKU 205 174 48 45 23 26 

 

Märkused:  

 Tegelikult oli aastal 2007 kaks taotlusvooru ja 2008 ei olnudki. Kuivõrd 2007. aasta teise taotlusvooru 

menetlemine jäi lõviosas siiski 2008. aastasse, siis on siinkohal 2007. aasta teine taotlusvoor täistatud 

aastaarvuga 2008. 

 Alates 1010. aastast on taotlemine kahe-astmeline ning kättesaadavad andmed kajastavad ainult 

taotlemise teist astet; tegelik edukuse määr võiks olla seega 2 ̶4 korda väiksem.  

 Real „Kokku“ kajastab esimeses veerus olev arv partnerite üldarvu taotlustes; st üks-sama partner 

erinevas projektis on loetud eraldi. Kokku osales Eestist XY erinevat taotlejat, edukaid neist oli YX. 

Samas on suuremad ülikoolid partnerina tinglikult kuna tegelikult on projektis partneriks ikka konkreetne 

töörühm ning ülikool on paljude töörühmade esindaja. Töörühma tasemel andmed ei ole paraku 

kättesaadavad.  

Tabelis toodud arvudest nähtub, et osalemise aktiivsus oli suurim 7. raamprogrammi esimestes taotlusvoorudes, 

samas oli siis edukuse määr madalam. Ehkki edasistes taotlusvoorudes aktiivsus langes, osaleti eelistatult 

kvaliteetsemate taotluste ettevalmistamisel, mis tagas ka kõrgema edukuse määra. 

Erandlikul aastal 2011 oli Eesti partnerite osalemisaktiivsus ja ka edukus tagasihoidlik. Mõneti võib see olla 

seletatav asjaoluga, et tööprogramm oli sel aastal üsna lakooniline ning mitmete Eesti tublide uurimisrühmade 

meelisteemad – vähktõve ja ravimiuuringud – puudusid sellest täiesti. Teiselt poolt võis madalam aktiivsus olla 

seletatav asjaoluga, et potentsiaalsed taotlejad olid juba varasematest taotlusvoorudest rahastuse saanud ning 

uue projekti ettevalmistamiseks ei jätkunud enam ressursse ega olnud ka põletavat vajadust. Tabelis toodud 

andmed kajastavad taotlemise aegset statistikat; tegelikult ühinesid Eesti partnerid hiljem kahe projektiga – TÜ 

Geenivaramu projektiga BIOMARCARE (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe) ning TÜ 

Närvikliinik projektiga EUROHYP-1 (European multicentre, randomised, phase III clinical trial of hypothermia plus 

best medical treatment versus best medical treatment alone for acute ischaemic stroke). Nende kahe projekti 

lisandudes oleks 2011. aasta Eesti partnerite edukuse määr 18%. Ka teistel aastatel on üksikuid Eesti partnerite 

liitumisi edukate projektidega olnud pärast taotlemisprotseduuri lõppu ja Eesti osalusega 7RP tervise valdkonna 

projekte on kokku üle 50.  

Tabel 11. 7RP tervise valdkonna projektitaotluste eelarved  
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Aasta Taotlused Edukad taotlused 

Taotlejaid 
Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
Taotlejaid 

Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 

2007 58 18 631 743 321 236 9 1 597 855 177 539 

2008 55 15 512 435 282 044 12 2 802 803 233 566 

2009 29 8 388 149 289 246 7 1 960 001 280 000 

2010 17 4 466 592 262 740 4 453 550 113 387 

2011 9 2 516 040 279 560 0 0 0 

2012 15 5 421 714 361 447 6 2 257 288 376 214 

2013 22 6 270 628 285 028 10 3 361 655 336 165 

KOKKU 205 61 207 301 298 572 48 12 433 152 259 024 

  

Raamprogrammi taotlustes esineb kokku 40 Eesti asutuse nimi. Suur osa terviseteadlastest on seotud Tartu 

Ülikooliga, mis on seotud 73 taotlusega. Sageli esineb ka Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Tehnikaülikooli nimi. 

Silma torkab suur VKE-de aktiivsus 7RP taotluste ettevalmistamisel; ühtekokku esineb Eesti VKE-sid tervise 

valdkonna projektitaotlustes 89 korda ja see moodustab Eesti taotlejatest 43%.  

Edukate taotlejate nimistus on 18 asutust, neist seitse VKEd. Viimaste seas on nii aktiivseim kui edukaim Asper 

Biotech, keda tema osalusega viies projektis ja raamprogrammist koju toodud enam kui miljoni euroga on 

tunnustavalt ära märkinud ka Euroopa Komisjoni ametnikud. On tähelepanuväärne, et Asper Biotechi taotluste 

edukuse määr on 50%. Teistest väikeettevõtetest võib esile tõsta Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia 

Instituuti kolme eduka projekti ja edukuse määraga 60% ning Qureteci kolme eduka projekti ning edukuse 

määraga 37%. Quretec on ka ainus Eesti ettevõte Tartu Ülikooli kõrval, kes osaleb edukalt ka 

tehnoloogiaalgatuse „Innovative Medicines Initiative“ projektis.  

Eesti tervise valdkonna teaduskeskuseks on kahtlemata Tartu Ülikool, mis osales kokku 69 projektitaotluse 

ettevalmistamisel. Neist edukaks osutus 19, mis ühtekokku tõid Tartu Ülikoolile juurde üle kuue miljoni euro 

teadusraha.  

Toit, põllumajandus ja biotehnoloogia 
Argo Soon 

Taotlejaid: 119 

Osalejaid rahastatud projektides: 28 

Küsitud rahastus: 22 290 477 € 
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Saadud toetus: 2 600 634 € 

Edukuse määr: 25% 

Rahastuse määr: 12% 

7RP biomajanduse valdkonna taotlusvoorud jaotusid ühtlaselt kogu raamprogrammi perioodi peale – igal aastal 

oli üks taotlusvoor. Igast taotlusvoorust tuli mõni projekt ka Eestisse, ehkki 2008. ja 2009. aastal vaid üks ning 

edukaks osutusid vaid need projektid, kus Eesti asutused olid vaid partneriks. Eesti teadlaste koordineeritavaid 

projekte edu ei saatnud.  

Kokku on Eesti partnerid osalenud 119 biomajanduse valdkonna taotluse ettevalmistamisel, millest 28 osutusid 

edukaks ning veel 40 projekti olid väga heade hinnetega, ent jäid reservnimistusse. Numbrid näitavad siiski, et 

biomajanduse valdkonnas on Eesti teadlaste rahvusvaheline koostöö päris hea; juhuslikult projektitaotlust ette 

valmistavasse konsortsiumi ju ei satuta.    

Rahastatud projektide temaatika hõlmab nii taime- kui loomakasvatust, kuid ka metsandust ja okeanoloogiat; 

selle kõige juures kaasatakse erinevaid tehnoloogiaid alates geneetikast kuni süsteemide bioloogiani ning 

ilmastikuvaatlustest arvutiteaduseni. Esindatud on ka elanikkonna toitumisharjumuste ja tervise vaheliste seoste 

uurimine.  

Tabel 12. 7RP biomajanduse valdkonna projektide taotlemise aktiivsus ja edukus aastate lõikes 

 Aasta  
Taotlusi Edukaid Edukuse määr % 

Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejad Projektid 

2007 20 18 6 6 30 33 

2008 6 6 1 1 17 17 

2009 5 5 1 1 20 20 

2010 17 17 4 4 24 24 

2011 24 21 5 5 21 24 

2012 20 20 5 5 25 25 

2013 27 23 6 6 22 26 

KOKKU 119 110 28 28 24 25 

 

Taotlejate seas on 44 VKE-st partnerit, kokku siiski 32 erinevat väikeettevõtet. Väärib märkimist, et taotlejate 

seas olid esindatud ka toiduainete tootjad. Esindatud olid ka neli suuremat ülikooli. Edukate seas on kaheksav 
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VKE-d; ülikoolidest on esindatud Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool; Maaülikool ongi biomajanduse valdkonna 

aktiivseim osaleja. Usinalt on raamprogrammis osalemas ka Põllumajandusministeerium – tõsi küll, mitte teadus-, 

vaid koordineerivates projektides. Biomajanduse valdkonnas osalevad Eesti partnerid üldse suures osas n-ö 

pehmetes projektides (4 CSA ja 8 ERA-Net Plusi projekti) mistõttu on ka projektide eelarved tagasihoidlikud.  

ERA-Neti skeem on Eesti teadlastele toonud täiendavalt juurde seitse rahvusvahelist projekti. Loodetavasti on 

neile tulemas lisa, sest osa ERA-Neti algatusi on äsja alanud. 

Tabel 13. 7RP biomajanduse valdkonna eelarved taotlustes 

Aasta 

Taotlused Edukad taotlused 

Taotlejaid 
Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
Taotlejaid 

Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 

2007 20 2 696 906 134 845 6 568 903 94 817 

2008 6 851 639 141 940 1 69 000 69 000 

2009 5 996 016 199 203 1 11 707 11 707 

2010 17 3 874 483 227 911 4 558 662 139 666 

2011 24 3 514 755 146 448 5 325 089 65 018 

2012 20 4 194 891 209 745 5 523 089 104 618 

2013 27 6 161 787 228 214 6 543 914 90 652 

KOKKU 119 22 290 477 187 315 28 2 600 634 92 880 

  

7RP biomajanduse valdkonna üheks edukamaks taotlejaks on Jõgeva Sordiaretusinstituut (nüüdseks Eesti 

Taimekasvatusinstituut), mis osales kokku nelja taotluse ettevalmistamisel ning mille kaks edukat taotlust tõid 

instituudile ligi pool miljonit eurot teaduseraha. Koostööprojektides uuritakse parema vastupanuvõimega ning 

parema toiteväärtusega teraviljasortide ning kaunviljade jätkusuutlikku kasvatamist ja kohalikele oludele sobivate 

sortide aretamist.  

Ehkki enim osalusi 7. raamprogrammi  biomajanduse valdkonna projektides on Maaülikoolil, siis üks kahest Tartu 

Ülikooli projektist – VECTORS – väärib esiletõstmist nii teema kui Eesti teadlaste kasutada olevate ressursside 

poolest: projekt keskendub mereelustikku mõjutavate tegurite uuringule ja tõestab seeläbi, et Eestis on 

merendus- ja okeanoloogiateadus ning teadlased igati tasemel. 
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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 
Raimo Uus 

 

Taotlejaid: 368 

Osalejaid rahastatud projektides: 48 

Küsitud rahastus: 96 701 505 € 

Saadud toetus: 16 688 561 € 

Edukuse määr: 13% 

Rahastuse määr: 17,3% 

7. raamprogrammi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teema konkurssidele esitasid Eesti teadusasutused ja 

ettevõtted kokku 368 Eesti osalusega taotlust mahus 96,7 mln eurot, millest rahastati kokku 47 taotlust ja kaasati 

toetusena 16,69 mln eurot. Neist viies projektis osalesid Eesti teadusasutused ja ettevõtted koordinaatoritena. 

Osalevaid erinevaid institutsioone oli Eestist kokku 28.  

Kahekümne kaheksast osalevast institutsioonist olid kolmel juhul partneriks ülikoolid, viieteistkümnel 

eraettevõtted, neljal riigi poolt asutatud kasumit mittetaotlevad organisatsioonid, kolmel riigiasutused ning kolmel 

teadus- ja uurimiskeskused.  

Eestis on IKT alane teadustegevus koondunud peamiselt Tartusse ja Tallinnasse.  

Ülikoolidest olid edukamad Tartu Ülikool seitsme projektiga (kokku finantseeriti 1,55 mln euroga) ja Tallinna 

Tehnikaülikool viie projektiga (kokku finantseeriti 1,84 mln euroga). Eraettevõttetest oli edukaim Cybernetica viie 

projektiga, kaasates toetusrahadena kokku 1,91 mln eurot. Neile järgnesid Tallinna Ülikool kahe projektiga 

(toetusrahadena kaasati 0,8 mln eurot) ja eraettevõttena Testonica Lab kahe projektiga (toetusrahadena kaasati 

0,64 mln eurot. Ülejäänud osavõtjad osalevad 1–2 projektis, mille keskmine saadud toetuse  maht projekti kohta 

on ca 50–200 tuhat eurot. 

Pettumuse on valmistanud meie tehnoloogia arenduskeskused, kellel on olemas 7. raamprogrammis osalemiseks 

vajalik kompetents ja ressursid, kuid kelle osavõtt selle programmi  IKT valdkonna taotlusvoorudest on jäänud 

väga kesiseks. Esindatud on ainult tehnoloogia arenduskeskus Eliko ühe projektiga („SMARTMUSEUM – Cultural 

Heritage Knowledge Exchange Platform“), mille kogumaksumus oli 185 tuh eurot ja saadud toetus 141 tuh eurot. 

Loodame, et Horisont 2020 programmis  ollakse taotlemisel aktiivsemad. 

Milleks raha saadi?  

Tehnolooga arenduskeskus Eliko koos partneritega (9 partnerit) osales projektis „SMARTMUSEUM“. Projektis 

välja töötatud lahenduse aluseks on mobiiltelefoni salvestatav muuseumikülastaja kasutajaprofiil, mis on ajas 

arenev ning peegeldab kasutaja huvisid. Muuseumis paiknevad kunstiobjektid on omakorda märgistatud RFID-
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kiipidega. Iga raadiomärk kannab endas infot konkreetse objekti kohta, aga ka võtmesõnu semantilise otsingu 

teostamiseks muuseumi kodulehel ja üleilmsetes andmebaasides (nt Wikipedia, blogid, digitaalsed raamatukogud 

jms). Toote lõpptarbijatena kaasati arendusprojekti kaks Euroopa muuseumit – Itaalia Teadusajaloo muuseum 

Firenzest ning Heritage Malta.  

TTÜ Biorobootika keskus koordineeris viie ülikooli (University of Bath, Fondazione Instituto Italiano di 

Technologia, Universita Degli Studi di Verona ja Rigas Tehniska Universitate) koostöös läbi viidavat projekti 

FILOSE (Robotic FIsh LOcomotion and SEnsing). Eesmärgiks oli päris kalu jäljendades luua robotkala, mis 

suudab tunnetada vedeliku voolu oma kehal ning sellele reageerida, ning tõsta veekeeriseid ära kasutades oma 

ujumise efektiivsust. Robotkalade uurimine võimaldab kasutada looduselt saadavaid teadmisi, loomaks tulevikus 

paremaid allveesõidukeid, mille kalasarnane liikumine pakuks alternatiivi praegu kasutusel olevatele 

vähemefektiivsetele seadmetele. 

Cybernetica AS koos partneritega (17 partnerit). Projekti „Tehnoloogiatoeline riski mõõtmine sotsiaalse ja 

tehnilise turvalisuse prognoosiva hindamise teel“ eesmärgiks on välja töötada arukas ründenavigaator, mis otsiks 

üles võimalikud nõrgad kohad mingis organisatsioonis või konkreetses taristus. Teabetaristut võidakse kaitsta 

parimate võimalike tehniliste vahenditega, aga lõppkokkuvõttes viib sageli just inimeste käitumine soovimatu 

sissetungini või teabe varguseni. Ainuüksi tehnilised lahendused neid probleeme ei lahenda. Seetõttu osales 

selles inimmõõdet rõhutavas projektis TREsPASS ülikoole ja ettevõtteid üle kogu Euroopa. 

 

Energia 
Maria Habicht 

Taotlejaid:  

Osalejaid rahastatud projektides: 33 

Küsitud rahastus: 220 449 584 € 

Saadud toetus: 109 819 270 € 

Edukuse määr: 33,3 % 

Rahastuse määr: % 

Aastatel 2007–2013 viidi seitsmendas raamprogrammis läbi 42 energia valdkonnale suunatud konkurssi, millest 

kaks olid transpordi ja energia peadirektoraadi (nüüdse energia peadirektoraadi) korraldada, ülejäänud kas 

otseselt või kaudselt seotud teaduse pedirektoraadiga. Avatud oli üheksa valdkondadevahelist ühiskonkurssi, 

sealhulgas kahe valdkonna vahelised – energia ja IKT, energia ja NMT ning energia ja transport ning viit 

valdkonda hõlmavad energia-transport-keskkond-biotehnoloogia-sotasiaalmajanduslikud uuringud ja nelja 

valdkonda hõlmavad energia-NMT-keskkonda-biotehnoloogia biorafineerimistehnoloogiad  ühiskonkursid.  
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Euroopa Liidu ja vastava kolmada riigi koostöös korraldatud koordineeritud konkursid toimusid Venemaa, 

Brasiilia, India ja Jaapani osalemisega. Ühiskonkursid Brasiilia ja Jaapaniga Eestis huvi ei pakkunud, kuid India ja 

Venemaa konkursile esitati kummalegi üks taotlus, millest esimene jäi alla tasemekünnise (teenis vähem kui 10 

punkti), teine aga sai rahastuse.  

33 Eesti partnerit osalesid kokku 31 projektitaotluses, mis esitati 22 erinevale konkursile. 15 partnerit on 

ülikoolidest, kolm teadusasutustest, viis avalikust sektorist, üheksa VKE-de ja erasektori esindajad. Eesti 

teadlased ja ettevõtted tegid koostööd 400 partneriga 43 erinevast riigist. Kõige tihedam oli koostöö Saksamaa 

(42 partnerit), Hispaania (40), Prantsusmaa (26) ja Itaaliaga (24). Heameel on sellest, et Balti koostöö on täiesti 

olemas – Lätist on koostöö seitsme ja Leedust kuue partneriga. Eksootilisemate koostööriikide hulgas tuleks 

mainida Hiinat, Mehhikot ja Etioopiat. Ühe partneriga on esindatud veel Valgevene, Moldova, Bosnia ja 

Hertsegoviina ning Fääri saared. Kui ajalooliselt on olnud energia valdkonna põhilised koostööpartnerid 

Põhjamaadest – Rootsist, Taanist ja Soomest, siis nüüd on esimene esindatud 14, kaks järgmist aga 17 

partneriga.  

Järgnev tabel annab ülevaate Eesti partnerite osalusel esitatud ja rahastuse saanud taotluste suhtest aastate 

lõikes. 

Tabel 14. 7RP energia valdkonna projektide taotlemise aktiivsus ja edukus aastate lõikes  

 Aasta  
Taotlusi Edukaid Edukuse määr % 

Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejad Projektid 

2007 8 7 3 2 37,5 28,6 

2008 7  7   2  2 28,6  28,6  

2009 6 5 2 2 33,3 40 

2010 5 5 2 2 40 40 

2011 1 1 0 0 0 0 

2012 2 2 1 1 50 50 

2013 4 4 1 1 25 25 

KOKKU 33 31 11 10 33,3 32,2 

 

Rahastuse saanud projektide koordinaatorite edurivi juhib Itaalia kolme taotlusega, järgnevad Soome ja Rootsi 

kumbki kahe taotlusega. Saksamaa, Hispaania ja Norra on ühe projekti koordinaatorid. Belgia, Taani, Kreeka, 

Prantsusmaa, Hollandi, Inglismaa ja Šveitsi partnerite algatatud taotlused ei osutunud edukateks. Ainuke Eesti 

koordinaatoriga taotlus ei vastanud konkursi tingimustele ning seetõttu hindamisele ei pääsenud. Kuigi rahastuse 

sai 10 projekti, võib edukateks pidada kõiki 19 künnise ületanud taotlust, millest kolm jäid ootelehele, neist üks 13 

punkti vääriliseks hinnatud. 
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Järgnev tabel annab ülevaate küsitud ja saadud grantide suhtest aastate lõikes. Projekti eelarve tulbad 

kirjeldavad rahvusvahelise meeskonna kõikide liikmete summaarset eelarvet. Taotleja tulbad kirjeldavad Eesti 

partnerite osa üldises eelarves. 

Tabel 15. 7RP energia valdkonna eelarved taotlustes 

Aasta 

Taotlused Edukad taotlused 

Taotlejaid 
Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
Taotlejaid 

Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 

2007 8 30 848 326 1 221 640 3 14 295 536 543 642 

2008 7  35 337 080  1 476 515  2  5 185 006   105 482 

2009 6 24 342 677 2 717 890 2 4 512 940 455 292 

2010 5 37 904 904 1 246 498 2 26 226 938 270 623 

2011 1 3 615 847 274 160 0 0 0 

2012 2 7 977 435 657 311 1 3 988 775 114 311 

2013 4 80 423 315 1 154 276 1 55 610 075 4 712 842 

KOKKU 33 220 449 584 8748 290 11 109 819 270 1 962 192 

 

Energia valdkonna edukuse määraks kujunes üle 30%, mis on Euroopa riikide üldises pildis väga hea tulemus. 

Sellele aitasid omalt poolt kaasa TTÜ kolme projektiga ning Tartu Ülikool, Biogold OÜ, SEI-Tallinn, SA 

Archimedes, Carbon Nanotech OÜ, Tartu Linnavalitsus ja Remeksi keskus – igaüks ühe projektiga. Edukateks 

osutunud projektide Eesti partnerite summaarne eelarve on 1 962 192 €, millest 1 441 634 € laekub Euroopa 

Komisjonilt. Seega andis 7. raamprogramm energia valdkonna teadus- ja arendustegevusse ligi 2 mln € 

täiendavat raha.  

Rahastatud projektides tegeletakse laia teemadespektriga. Tänu rohelise auto algatusele on energia 

salvestamise küsimused muutunud äärmiselt aktuaalseteks.  

Näiteks ühe Eesti partneriga projekti eesmärgiks on uue põlvkonna kõrge energiatihedusega 

superkondensaatorite baasil põhineva energiasalvestamise süsteemi loomine, mis suudaks salvestada ligi 

kümme korda rohkem energiat kui juba olemasolevad süsteemid. Mitmed projektid on suunatud 

energiatõhususele ja e-säästule, sh lõpptarbija tarbimisharjumuste muutmisele ja nõudluse reguleerimisele, huvi 

pakub CO₂ sidumise ja salvestamise probleem, biokütuste, sh heitvee jääkmudast biogaasi ja lignotselluloosist 

etanooli tootmine. Edukalt esineti Euroopa Komisjoni ja Venemaa koordineeritud konkursil – rahastuse saanud 

projektis ICOEUR on koguni kaheksa Vene partnerit! Rahastatud projekti käigus uuritakse Euroopa ja Venemaa 

elektrijaotusvõrkude omavahelise ühendamise võimalusi, kaasnevaid riske ja seire- ning ohutusküsimusi. 

Huvitavaks projektiks osutus „Changing Behaviour“, mida juhtis Soome Riiklik Tarbimisuuringute instituut 

(Kuluttajatutkimuskeskus) ja mille Eesti poolseks partneriks on SEI-Tallinn. Nagu projekti akronüümgi ütleb, oli 
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projekti eesmärgiks muuta inimeste ja organisatsioonide käitumisharjumusi energiasäästlikkuse suunas läbi 

teadlaste, ekspertide ja tarbijate vahelise tiheda koostöö ja teavituse.  

Keskkond 
Ülle Napa 

Taotlejaid: 117 

Osalejaid rahastatud projektides: 22 

Küsitud rahastus: 19 451 972 € 

Saadud toetus: 2 897 153 € 

Edukuse määr: 22% 

Rahastuse määr: 15% 

 

7. raamprogrammi koostöö alamprogrammi „Keskkond, sh kliimamuutused“ alateema taotlusvoore oli aastatel 

2007–2013 kokku 34. Eesti taotlejadpoolt esitasid kokku 117 taotlust 15 taotlusvooru. 

Kõige rohkem taotlusi ühele projektikonkursile esitati 2007. a FP7-ENV-2007-1 (27 tk). Populaarsed olid ka 

taotlusvoorud FP7-ENV-2008-1 (18 tk), FP7-ENV-2009-1 (11 tk), FP7-ENV-2010-1 (13 tk), FP7-ENV-2011-1 (12 

tk). Edukaimad taotlusvoorud langevad enamasti kokku populaarseimate taotlusvoorudega, kõigil neist rahastati 

3–4 edukat projekti: FP7-ENV-2007-1 (TESS, ENV-NCP-TOGETHER, EBONE), FP7-ENV-2008-1 (WISER, 

SUSREF, SCALES), FP7-ENV-2009-1 (STEP, REFRESH, LIAISE, COPHES), FP7-ENV-2010-1 (VISION 

RD4SD, PROMITHEAS–4, PEGASOS). Lisaks võib välja tuua ka projektikonkursi FP7-ENV-2013-two-stage, kus 

edukaid projekte oli kokku kolm (HERCULES; MARS, eartH2Observe). 

Tabel 16. 7RP keskkonna valdkonna projektide taotlemise aktiivsus ja edukus aastate lõikes 

 Aasta  

Taotlusi Edukaid Edukuse määr % 

Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejad Projektid 

2007 29 27 3 3 10 11 

2008 19 18 3 3 16 17 

2009 11 11 5 5 45 45 
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2010 18 14 4 4 22 29 

2011 12 12 1 1 8 8 

2012 10 8 3 2 30 25 

2013 18 14 3 3 17 21 

KOKKU 117 104 22 21 23 % 22 % 

 

Asutuste lõikes oli kõige enam edukaid projekte Eesti suurematel ülikoolidel – Eesti Maaülikool (4 projekti), Tartu 

Ülikool (4), Tallinna Tehnikaülikool (3). Edukates projektides osalesid Eestist lisaks SA Eesti Teadusagentuur (5, 

neist kaks algatati SA Archimedeses), SEI-Tallinn  (2). Ühes projektis osalesid  Tallinna Ülikool, Tervise Arengu 

Instituut, AS Airel, Eesti Meremuuseum, Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ.  

117 esitatud taotluses küsiti Euroopa Komisjonilt lisarahastust kokku ligi 20 miljonit eurot, millest reaalselt 

Eestisse tuli  21 eduka projektiga 2 897 153 € (sellest VKE-dele 328 562 €).  

Tabel 17. 7RP keskkonna valdkonna taotluste eelarved (Euroopa Komisjoni poolne lisarahastus) 

Aasta 

Taotlused Edukad taotlused 

Taotlejaid 
Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
Taotlejaid 

Eelarve 

kokku 
€ taotleja kohta 

2007 29 4 226 941 145 757 3 361 273 120 424 

2008 19 2 720 242 143 170 3 423 967 141 322 

2009 11 1 420 785 129 162 5 483 622 96 724 

2010 18 3 167 394 175 966 4 349 391 116 464* 

2011 12 2 420 530 201 711 1 123 164 123 164 

2012 10 2 092 243 209 224 3 627 640 209 213 

2013 18 3 403 837 189 102 3 528 096 179 032 
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KOKKU 117 19 451 972 116 256 22 2 897 153 144 980 

 

*Eelarve jaguneb kolme partneri vahel – ühes projektis oldi partnerid ilma eelarvereata 

 

Populaarseim projektitüüp, millele taotlusi esitati, oli koostööprojekt (Collaborative Project). Edukaid 

teadusprojekte oli 15, ülejäänud kuus projekti liigitusid koordineerivate ja toetavate tegevuste hulka. Uuritavate 

objektide hulgas domineerisid vesi-meri (5 projekti) ja elusloodus (4 projekti), esindatud olid ka 

keskkonnateaduse ja -korralduse üldküsimused (3 projekti), atmosfäär, maastikud ning ehitised. Uuringute 

metoodika osas olid võrdselt esindatud uute andmete ja tehniliste lahenduste saamisele orienteeritud projektid 

ning projektid, mis tuginevad eelkõige olemasolevate andmete analüüsile ja sünteesile uute hinnangute 

koostamiseks (sh stsenaariumite tagajärjed). 

Edulugu: 

Eduloona saab välja tuua Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika keskuse ja Eesti meremuuseumi osalusel 

läbiviidud projekti ARROWS. Projekti eesmärgiks oli muuta allveerobootika arheoloogidele kättesaadavamaks, 

arendades veealuseid tehnoloogiad, mis võimaldaksid lihtsamalt uurida veealuseid ja rannikuäärseid 

arheoloogilisi väärtusi. Selleks kaardistati nende vajadused ning töötati välja suhteliselt odavad robotid, 

kasutades ära sõja-, nafta- ja energiatööstuses juba olemasolevaid tehnoloogiaid ja kohandades neid vastavalt 

arheoloogide vajadustele.  

U-CAT (Underwater Curious Archology Robot) on allveerobot, mis on mõeldud laevavrakkide uurimiseks. U-CAT-

i ülesandeks on siseneda uppunud laevadesse ning ujuda nendes iseseisvalt ringi kogudes väärtuslikku 

videomaterjali. Pärast laeva sisemuse uurimist naaseb robot pinnale, kust teadlased ta üles korjavad ja temas 

sisalduva informatsiooni kokku koguvad.  

U-CAT on ennekõike vajalik allveearheoloogidele, kelle jaoks laevavrakkide uurimine on üks olulisemaid töö 

osasid. Hetkel kasutavad arheoloogid selleks peamiselt tuukreid ja kaabli kaudu kaugjuhitavaid allveesõidukeid, 

kuid nende mõlemaga on seotud tõsised probleemid. Tuukrite jaoks on vrakkidesse sisenemine äärmiselt ohtlik. 

Uppunud laevad on tihti kaetud kalavõrkudega ja muude takistustega, millesse on võimalik kergesti kinni jääda. 

Samuti on seal pime ja külm ning äraeksimise võimalus on suur. Lisaks on tuukrite järjestikune vee all olemise 

aeg ja suurim lubatud sukeldumise sügavus äärmiselt piiratud. Juhtme otsas olevad kaugjuhitavad sõidukid 

võivad sukelduda küll väga sügavale, kuid nendega saab laevu uurida ainult väljastpoolt. U-CAT-i eesmärk on 

kõrvaldada tuukrite ja kaugjuhitavate sõidukitega seotud probleemid ning muuta allveearheoloogide töö 

lihtsamaks, turvalisemaks ja odavamaks.  

U-CAT ei kasuta liikumiseks propellereid, nagu klassikalised allveesõidukid. Nende asemel on tal uimed, mis 

annavad talle propelleritega sõidukite ees mitmeid olulisi eeliseid. Esiteks annavad uimed robotile väga hea 

manööverdusvõime, mis on vajalik kitsastes laevakoridorides manööverdamiseks. Teiseks tekitavad uimed 
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oluliselt vähem keeriseid ning seetõttu ei tõsta nad merepõhjast ülesse muda, mis takistab kaameragafilmimist. 

Samuti on uimedegaliikudes oluliselt väiksem oht kinni jääda takistustesse, nagu näiteks köied või kalavõrgud. 

Lisaks uimedele on U-CAT varustatud anduritega, mis võimaldavad tal laevades orienteeruda. Näiteks kasutab ta 

seinte nägemiseks sonareid ning suhtleb veepealse operaatoriga kasutades akustilisi signaale. 

Transport 
Maria Habicht 

Taotlejaid: 66 

Osalejaid rahastatud projektides: 16 

Küsitud rahastus: 259 530 649 € 

Saadud toetus: 92 456 472 € 

Edukuse määr: 24% 

Rahastuse määr: % 

Aastatel 2007–2013 viidi seitsmendas raamprogrammis läbi 42 transpordi valdkonnale suunatud konkurssi, 

millest kaheksa olid transpordi ja energia peadirektoraadi (nüüdne DG MOVE)korraldada, ülejäänud olid kas 

otseselt või kaudselt seotud teaduse peadirektoraadiga. Rohelise auto teemat katsid kolme valdkonna – NMT, 

keskkonna ja transpordi ühiskonkursid, energiasalvestamise teemasid aga nelja valdkonda hõlmavad NMT-

energia-keskkonna-transpordi ühiskonkursid. Koordineeritud konkursid toimusid Venemaa, Hiinas ja Jaapani 

osalemisega, kuid Eesti partnerites need huvi ei äratanud. Nii Venemaa kui Hiinaga tehti koostööd muude 

valdkonna konkursside raames.  

66 Eesti partnerit osalesid kokku 55 projektitaotluses, mis esitati 25 erinevale konkursile. Märkimisväärne on 

VKE-de osakaal partnerite hulgas – 45, sh osad neist on avalikust sektorist. 18 partnerit on ülikoolidest, 3 

teadusasutustest. Eesti ettevõtted ja teadlased tegid koostööd 600 partneriga 37 erinevast riigist. Kõige 

tihedam oli koostöö Saksamaaga (63 projektitaotlust). Järgnevad Itaalia (48), Inglismaa ja Prantsusmaa (kumbki 

38 projektitaotlust) ning Poola ja Hispaania (33), kusjuures väljastpoolt Euroopa Liitu ja raamprogrammiga 

assotsieerunud maadest olid esindatud Kanada, Egiptus, Ukraina ja India kahe partneriga, USA nelja, Hiina viie 

ja ja Venemaa kaheksa partneriga. Aktiviseerunud on Balti riikide vaheline koostöö. Eesti osalusega 

konsortsiumitesse on kaasatud seitse Läti ning 12 Leedu partnerit.  

Järgnev tabel annab ülevaate Eesti partnerite osalusel laekunud ja rahastuse saanud taotluste suhtest ja 

edukusest aastate lõikes. Eelarvelistel põhjustel otsustati 2009. a konkurss ära jätta ning vabanev raha jagada 

võrdselt 2008. a ja 2010. a konkursside finantseerimiseks, mis võimaldas rahastada huvitavamaid teemasid ja 

mahukamaid projekte. 

 

Tabel 18. 7RP transpordi valdkonna projektide taotlemise aktiivsus ja edukus aastate lõikes 
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 Aasta  
Taotlusi Edukaid Edukuse määr % 

Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejad Projektid 

2007 17 15 6 5 35,3 33,3 

2008 18 15 4 4 22,2 26,6 

2010 5 4 0 0 0 0 

2011 11 8 1 1 9 12,5 

2012 11 9 4 3 36,4 33,3 

2013 4 4 1 1 25 25 

KOKKU 66 55 16 14 24 25,4 

  

Kõige edukamateks osutusid Soome partnerite algatatud projektid – seitsmest taotlusest viis said rahastuse. 

Järgmisel kohal on Itaalia, kes oli ka kõige populaarsem koordinaator – üheksast algatatud projektist kolm olid 

edukad. Kuuest Prantsuse partneri koordineeritud taotlusest olid edukad kaks.Viie5 taotluse algatajaks olid 

Inglise partnerid, nelja taotluse ettevalmistamist juhtisid Saksamaa, Poola ja Portugali partnerid, kusjuures üks 

Saksamaa ja üks Poola partneri koordineeritud taotlus said rahastuse. Ühe eduka projekti koordinaatoriks oli 

Austria. Kuigi tabelist võib näha, et edukate hulka arvati 14 projekti, ületasid künnise koguni 31 taotlust. Paraku ei 

jätkunud viiele tugevale projektile raha, kuid kaks  esialgu ootelehele jäänud taotlust, neist üks 13,5 punkti 

vääriliseks hinnatud, tõusid  rahastatavate hulka.  

Üllatuslikult olid nelja taotluse esitanud konsortsiumi juhtideks Eesti organisatsioonid.. Neist taotlustest üks, 

Invent Baltics OÜ koordineeritav BEWARE (Bridging East West for Aerospace Research) oli edukas ning on väga 

hästi käima läinud. Tegemist on esimese Eesti partneri poolt koordineeritava transpordi valdkonna projektiga, mis 

esitati FP7-AAT-2013-RTD-1 tähistusega lennunduse konkursile. Projekti eesmärgiks on lennundusega seotud 

organisatsioonide informeerituse ja huvi suurendamine raamprogrammis osalemise vastu. Tihedasse koostöösse 

on kaasatud Lääne-Euroopa kõrgetasemelised saavutused ja Ida-Euroopa ambitsioonikad püüdlused. Pikemas 

perspektiivis peaks projekti edukas elluviimine viima olukorrani, kus uute partnerlussuhete tekkimine Ida- ja 

Lääne-Euroopa lennundussektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide vahel ei sõltu enam Euroopa Liidu 

poolsest rahastusest.  

 

Järgnev tabel annab ülevaate küsitud ja saadud grantide suhtest aastate lõikes. Projekti eelarve tulbad 

kirjeldavad rahvusvahelise meeskonna kõikide liikmete summaarset eelarvet. Taotleja tulbad kirjeldavad Eesti 

partnerite osa üldises eelarves. 

 

Tabel 19. 7RP transpordi valdkonna eelarved projektitaotlustes 

 

Aasta 

Taotlused Edukad taotlused 

Taotlejaid 
Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
Taotlejaid 

Eelarve 

kokku 

€ taotleja 

kohta 
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2007 17 110 556 581 6 679 825 6 66 530 424 4 857 302 

2008 18 68 081 600 3 255 561 4 11 657 396 651 968 

2010 5 13 120 923 2 760 804 0 0 0 

2011 11 16 148 654 2 213 045 1 905 186 48 350 

2012 11 46 811 713 3 299 509 4 12 765 225 343 906 

2013 4 17 932 101 1 170 073 1 598 241 76 826 

KOKKU 66 259 530 649 16 616 740 16 92 456 472 5 978 352 

.  

Transpordi valdkonna edukuse määr oli ligikaudu 25%, mis on Euroopa keskmine tulemus. Oma panuse andsid 

selleks TTÜ ja MEC Insenerilahendused kumbki kahe projektiga, Reneko AS, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna 

Autobussikoondis, Positium LBS, Lasr Diagnostics Instruments AS, Hama Investeeringud OÜ, Tallinna 

Tehnikakõrgkool, Lennuliiklusteenistuse AS, SA Archimedes, Saare Paat AS ja Invent Baltics OÜ. Edukateks 

osutunud projektide Eesti partnerite summaarne eelarve on 5 978 352 €, millest 3 647 849 € laekub Euroopa 

Komisjonilt. Koos ettevõtete poolse omafinantseeringuga panustas 7. raamprogramm transpordi valdkonna 

teadus- ja arendustegevusse ligi 6 mln €. Seda näitajat mõjutab oluliselt üks projekt – CIVITAS MIMOSA, mis on 

ainuke rahastatud Eesti partneriga integreeritud projekt ja kus Eesti partnerite eelarve on 4 181 102 € ning 

Euroopa Komisjoni poolne finantseering 2 245 974 €. 

 

Eesti transpordisektori suurust ja valdkonna teadustegevuse piiratust silmas pidades üllatab esitatud taotluste 

hulk ja temaatiline haare. Esindatud on kõik transpordiliigid ja valdkonnaga seotud kõrgkoolid. Lennunduse 

alastes projektides tegeldakse õhuturbulentsi, reisijate mugavuse ja turvalisuse, lennuohutuse tagamiseks jmt 

teemadega. Logistika alalt esitati projekte, mille huviorbiidis on VKE-de aktiivsuse ja kompetentsi suurendamine 

logistikavaldkonnas, terminalide efektiivsuse ja transpordikoridoride läbilaskevõime parandamine ning 

intermodaalsete konteinervedude intelligentne juhtimine ja logistika. Meretranspordisektori jaoks on olulisteks 

küsimusteks jääolud ja ohutu meretranspordi tagamine, raudteetransporti puudutavates projektides tegeldakse 

erinevate raudteevõrkude omavahelise sidumise ja reisijate- ning kaubavedude optimeerimise ja innovatiivse 

juhtimisega. Maismaatranspordivaldkonnas tegeldakse erinevate sektori keskkonnamõjude vähendamise 

võimalustega.  

 

Sotsiaal-majanduslike ja humanitaarteaduste programm 
Ülle Must 

Taotlejaid: 246 

Osalejaid rahastatud projektides: 33 

Küsitud rahastus: 41 314 028 € 

Saadud toetus: 4 198 609,23 € 



50 
 

Edukuse määr: 13,4% 

Rahastuse määr: 13,1% 

Kogu raamprogrammi jooksul kuulutati sotsiaalmajandus- ja humanitaarteaduste programmis välja 18 

konkurssi, kokku esitati 2716 taotlust, neist 233-s osalesid partnerina ka eestlased. Edukaks osutus 253 projekti, 

neist 33-s osalevad eestlased. Kogu programmi eelarve oli 610 mln €, samas eeldati raamprogrammi algul, et 

sotsiaal- ja humanitaarteadlastel on võimalus teistest programmidest saada lisaks 3 mld €. Seisuga oktoober 

2014 on EL-i toetus selle valdkonna projektidele kokku 580 mln €, millest 4,3 mln € Eesti osalejatele.  

Programm jagunes kaheksaks suuremaks teemaks, millel olid omakorda kitsamad valdkonnad ning alateemad: 

Teema 1. Majanduskasv, tööhõive ning konkurents teadmistepõhises ühiskonnas 

Teema 2. Majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaeesmärkide kombineerimine Euroopa perspektiivis Teema 3. 

Peamised trendid ühiskonnas ning nende tulemid 

Teema 4. Euroopa muutuv roll maailmas 

Teema 5. Kodanik EL-is 

Teema 6. Sotsiaalmajanduse ja teaduse indikaatorid 

Teema 7. Tulevikuseire alased tegevused 

Teema 8. Strateegilised tegevused 

Kõige populaarsem oli Eesti taotlejatele teema „Kodanikud Euroopa Liidus“, kus oli kõige enam 

humanitaarteadustega haakuvaid alateemasid (kodakondsuse ümberhindamine Euroopa Liidus, ajalood ja 

identiteedid – rahvuslike ning Euroopa identiteetide selgitamine, loomingulisus, kultuur ja demokraatia), paraku tõi 

see kaasa madala edukuse – edukaks osutus iga üheksas taotlus. Järgnevate teemadena olid kõige 

atraktiivsemad „Majanduskasv, tööhõive ning konkurents teadmistepõhises ühiskonnas“ (Teadmiste, 

majanduskasvu ning sotsiaalse heaolu vastastikune mõju, mittemateriaalne investeering ja innovatsioon 

Euroopas), „Peamised trendid ühiskonnas ning nende tulemid“ (demograafiliste muutuste mõju Euroopas, 

sündimust mõjutavad tegurid Euroopa Liidus, migratsioon, noorsugu ning sotsiaalne kõrvalejäetus, kultuuri 

vastastikune toime ning multikultuursus Euroopa ühiskondades) ning „Majanduslike, sotsiaalsete ja 

keskkonnaeesmärkide kombineerimine Euroopa perspektiivis“ (erinevate sotsiaalsete mudelite analüüs, 

võrdlus ning hindamine keskmises ning pikemaajalises perspektiivis; jätkusuutliku arengu erinevate aspektide 

vahelised kompromissid ja sünergiad, poliitikate ning sotsiaalmajanduslike prognooside hindamise vahendite 

arendamine ning rakendamine, regionaalse arengu väljakutsed rahvusvahelises kontekstis, linnade sotsiaalne 

platvorm ning sotsiaalne sidusus). Atraktiivsematest teemadest oli kõige edukam teema 3, kus rahastuse sai iga 

kuues eestlaste taotlus, vt joonis 1. 
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Joonis 15. Eesti taotlused ja edukad projektid teemade lõikes 

Kogu raamprogrammi vältel on programmi kimbutanud ülisuur taotlejate tulv, mis on endaga kaasa toonud 

taotluste üliväikse edukuse protsendi – 11%. Samas peab ütlema, et Eesti sotsiaal- ja humanitaarteadlased on 

jätkuvalt edukaimate hulgas, Eesti edukuse protsent on 14%. Samas on Eesti edukuse määr eelarve osas, 9%, 

allpool keskmist , mis on samuti madal – 10% (vt joonis 2). 

 

 

Joonis 16. Taotlejate ja taotletud eelarvete edukuse määr EL-27  

7. raamprogrammis katsetati esmakordselt nn suurte väljakutsete konkursse, kus projektide eelarve ulatus kuni 4 

miljoni euroni. Eesti uurimisgruppide väiksust arvestades oli õigustatud mure, kas eestlased on suutelised 

konkureerima sellise mahuga taotlustes.  
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CIP-IP = Suuremahulised integreeritud projektid; CP-FP = Väikese ja keskmisemahulised projektid; CP-FP-SICA 

= Väikese ja keskmisemahulised projektid, pühendatud rahvusvahelise koostöö partnerriikidele; CSA = 

Koordineerivad  ja toetavad tegevused; BSG-CSO = Spetsiaalsete gruppide heaks suunatud uuringud 

Joonis 17. Eesti taotlused, edukad projektid, edukuse määr projekti tüüpide lõikes 

Ettearvatult esitati kõige enam taotlusi väikese ja keskmisemahuliste projektidele, järgnesid suuremahulised 

integreeritud projektid ning siis toetavad tegevused. Samas edukate projektide analüüs näitab, et kui 

suuremahulised projektid moodustavad üldhulgast 24,2%, siis saadud EL-i poolsest eelarvest moodustavad nad 

41,5%. Toetavad tegevused moodustavad 15,2% projektidest, eelarvest aga 4,3%. Väikese- ja 

keskmisemahulised projektid domineerisid, moodustades projektidest 60,6% ning eelarvest 54,2%. 

Eestis on välja kujunenud organisatsioonide tuumik, kes on ennast tõestanud eelnevas koostöös ning kes 

kuuluvad väga tugevatesse konsortsiumitesse – Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Balti 

Uuringute Instituut. 

Mõned näited projektidest:  

Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement, koordinaator on Warwicki Ülikool, Tallinna Ülikool 

on kahe tööpaketi liidriks („Aktivismi kaardistamine (tüpoloogiad)“, juht Airi-Alina Allaste ning „Poliitika ja mõju“, 

juht Marti Taru). 

Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), koordinaator on Leedsi 

Ülikool. Eesti partneriks Tallinna Tehnikaülikool (Rainer Kattel), 

 

Strategic Transitions for Youth Labour in Europe, koordinaator on Brightoni Ülikool. Eesti partneriks on Tartu 

Ülikool (Jaan Masso ja Raul Eaamets). 

 

Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in 

Today's Hyper-diversified Cities, koordinaatoriks on Utrechti Ülikool. Eesti partneriks Tartu Ülikool (Tiit 

Tammaru, Kadri Leetmaa, Anneli Kährik, Kristiina Kamenik). 
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Kosmos 
Silver Lätt 

Taotlejaid: 32 

Osalejaid rahastatud projektides: 13 

Küsitud rahastus:  120 125 165 € 

Saadud toetus: 1 422 715,13 € 

Edukuse määr: 41% 

Rahastuse määr: 24% 

 

Programm Taotlusi Edukaid Edukuse määr 
Eesti 

partnerite 

  Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Taotlejaid Projekte Eelarve € 

Kosmos 32 29 13 10 41 % 34 % 1 422 715,13 

 

Euroopa Liidu 7. raamprogrammi kosmose valdkonnas oli Eesti osalus ja edukus, arvestades valdkonna 

suhtelisust uudsust, positiivse tendentsiga.  

Paralleelselt raamprogrammiga alustas Eesti ka laiemalt kosmose valdkonnas võimekuse arendamist – alustades 

liitumisläbirääkimisi Euroopa Kosmoseagentuuriga ning tõstes nii ettevõtjate, teadlaste kui  avaliku sektori 

teadlikkust kosmosetehnoloogia rakendustest ning nende rakenduste kasutamisest igapäevaelus. Selle perioodi 

vältest läbis Eesti edukalt Europa Kosmoseagentuuri assotsieerunud liikme staatuse ning omandas selge sihi 

täisliikmesuse taotlemiseks. Viimane eeldab aga nii riigi selget tahet valdkonna teadus-, arendus- ja 

innovatsioonitegevustesse investeerida kui ka ettevõtete ja teadusasutuste valmidust ja võimekust läbi viia 

kosmosevaldkonna TjaA projekte.  

Võimekuse kasvamisele on kindlasti kaasa aidanud Eesti organisatsioonide osalemine EL-i 7RP kosmose ning 

teiste teemade projektides. Kosmose teema alt rahastatud projektidest olid Eesti organisatsioonid ka neist kahe 

koordinaatorid (projektid NANOSAT ja NORDICBALTSAT).  

Programmiperioodile sattus ka Eesti esimese satelliidi ESTCube-1 orbiidile toimetamine, mis oli samuti märgilise 

tähendusega sündmus ning tõstis oluliselt asutuste motivatsiooni kosmosevaldkonna arendusprojektides 

osalemiseks. 
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Tudengisatelliidi projekti edust tingitult avanes Eestil võimalus koordineerida nanosatelliitide arendusmaastiku 

hetkeseisu ja koondada tegijaid tulevikutegevuste planeerimiseks projektis NANOSAT. Projekt on märgilise 

tähtsusega ning omab suurt mõju edasisele poliitikakujundamisele nanosatelliitide valdkonnas Euroopas. 

Euroopa Komisjon on mitmeid kordi väljendanud selle projekti tähtsust ja ootust projekti raames valmivate 

analüüside ja mõju-uuringute suhtes.  

Samuti lähtuvalt ESTCube-1 tegevustest oli Tartu Observatoorium võtmepartneriks projektis ESAIL, mis arendas 

innovaatilise päikesepurje tehnoloogiat. Aktiivselt võeti ka osa Copernicuse (endine GMES) programmi mere 

tuumikteenuse arendamisest projektide MYOCEAN ja MYOCEAN2 raames ning panustati globaalse järvede vee 

kvaliteedi hindamise teenuse väljatöötamisse projektis GLASS. Geoloogilise informatsiooni kättesaadavust 

Copernicuse programmi raames parandas osalus projektis PANGEO. 

Raamprogrammi rahvuslike kontaktpuntide võrgustikku kaasati Eesti esindaja projektides COSMOS ja 

COSMOS+ osalemise raames. Balti-Põhjamaade kosmosekoostöö arendamiseks kasutati ühist potentsiaali 

satelliittehnloogiate ja -rakenduste valdkonna projektis NORDICBALTSAT.  

Kosmosetehnoloogiate arendamisel panustasid Eesti partnerid projekti SHEE raames ka võimalikku mehitatud 

Marsi-missiooni, arendades modulaarseid, isepaigalduvaid elukeskkondi.  

Valdkonna spetsiifikast lähtudes on osaluse laiendamise kosmose teema projektides seotud personaalse 

lähenemisega ning võimalike projekti elluviijate seotusega kogu riigi kosmoseteemalise arendustööga. 

Projektitaotlejate ringi laiendamisele aitaks kaasa kosmoseteenuste suurem kasutuselevõtt avalikus sektoris, 

mida eeldatakse Copernicuse programmilt.  

 

Julgeolek 
Oskar Otsus 

Taotlejaid: 80 

Osalejaid rahastatud projektides: 21 

Küsitud rahastus: 15 884 977 € 

Saadud toetus: 4 069 363 € 

Edukuse määr: 26% 

Rahastuse määr: 26% 

Julgeolek kuulus 7. raamprogrammis „Koostöö“ alaprogrammi kümne temaatilise valdkonna hulka. Eelarve mahu 

(1,4 miljardit eurot) poolest oli tegemist ühe väikseima valdkonnaga mis koosnes seitsmest prioriteetsest 

teemagrupist: kodanike turvalisus, infrastruktuuride ja rajatiste turvalisus, intelligentsed seire- ja 
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piirivalvesüsteemid, julgeoleku ja ohutuse taastamine kriisisituatsioonis, julgeolekusüsteemide integreerimine ja 

seotus, julgeolek ja ühiskond, julgeolekualaste teadusuuringute kooskõlastamine ja struktureerimine. 

Kokku esitati konkurssidele 18 824 taotlust, millest 3595 pääsesid rahastusnimekirja. See teeb edukuse määraks 

19%. Eestist esitati konkursile kuues taotlusvooruga 61 taotlust, milles osales 80 Eesti asutust või ettevõtet. Neist 

taotlustest jõudsid grandilepingu sõlmimiseni 17 (21 Eesti osalejaga).  

Meie osalejate profiil on väga mitmekesine. Kui tavapäraselt osalevad raamprogrammides pigem ülikoolid ja 

teadusasutused, siis julgeoleku valdkonna alt rahastatud projektides on ligi pooled Eesti osalejad olnud ettevõtjad 

(näiteks Regio AS, Defendec OÜ, LDI Innovation OÜ, Laser Diagnostic Instruments AS, Borthwick-Pignon OÜ). 

Sealjuures on ettevõtlussektorile läinud üle 65% saadud rahast. Euroopa Komisjon tellis 7. raamprogrami 

lõppedes julgeoleku valdkonna mõjuanalüüsi, kus projektide peamise nõrkusena toodi välja, et tulemusi ei ole 

pärast projekti lõppemist rakendatud ning uusi tooteid ja teenuseid on turule tulnud liialt vähe. Seetõttu püütakse 

Horisont 2020 programmis projektidesse rohkem ettevõtteid ning lõppkasutajaid kaasata. See peaks Eesti 

osalejatele hästi sobima, kuna meilt on antud valdkonnas suuremat aktiivsust üles näidanud just ettevõtted. 

Kõrgkoolidest on julgeoleku valdkonna projektides osalenud Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja 

Sisekaitseakadeemia. Mitmes projektis on osalenud Balti Uuringute Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet ning 

osalenud on näiteks ka Justiitsministeerium.  

Ühtegi projekti julgeoleku valdkonnas Eestist koordineeritud ei ole, kuid sellegi poolest on mitme projekti eelarved 

olnud võrdlemisi suured. Kokku on Euroopa Komisjonilt saadud üle 4 miljoni euro rahastust. 

Meie suurimatest projektidest võiks välja tuua LDI Innovation OÜ ja LDIAMON AS-i projekti EDEN, mis tegeleb 

CBRNE-rünnakute simulatsiooni väljatöötamisega. Projekti teostamiseks  said kaks Eesti ettevõtet kokku üle 

miljoni euro.  

Tallinna Tehnikaülikool osaleb suuremahulises projektis CRISMA, mille käigus luuakse süsteem, mis aitab 

kriisisituatsioone paremini juhtida. Tarkvara võimaldab modelleerida erinevaid kriisistsenaariume ning analüüsib 

alternatiivsete stsenaariumite mõjusid. Laser Diagnostic Instruments AS osalusega projektis BONAS töötatakse 

välja juhtmevaba sensoritel põhinev tehnoloogia, mille abil tuvastada isetehtud lõhkekehasid. 

Defendec OÜ on osalenud kahes projektis. Juba lõppenud projektis TALOS töötati välja iseseisvalt opereeriv 

piirivalvesõiduk. Projekti HANDHOLD käigus püütakse välja töötada sensoritel põhinevat tehnoloogiat, mis 

võimaldaks üle võtta piirivalvekoerte praeguseid ülesandeid. AS Regio osales projektis IMSK, mille eesmärk oli 

luua mobiilne julgeolekutööriist, mida saaks kasutada näiteks suuremate ürituste turvamiseks või muudel 

juhtudel, kui on vaja ajutiselt tõsta julgeolekutaset. Tööriist kogub erinevate sensorite (näiteks 

infrapunakaamerate, tavaliste kaamerate, radarite, lindistusseadmete jne) abil info ning edastab selle 

juhtkeskusesse. 

Kokkuvõttes võib öelda, et 7. raamprogrammis oli julgeoleku valdkond Eesti jaoks edukas eelkõige seetõttu, et 

leidus ettevõtteid, kes olid teemast huvitatud ning esitasid programmi jooksul taotlusi mitmetele konkurssidele. 

Selles osas oli kõige aktiivsem Laser Diagnostic Instruments AS, kes esitas viiel aastal kokku seitse taotlust.  
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Julgeolek jääb eraldi valdkonnana alles ka Horisont 2020 programmi, kuid  nime all „Turvaline ühiskond“. Uues 

programmis pannakse senisest rohkem rõhku küberturvalisuse küsimustele. 

 

Teadus ühiskonnas 
Terje Tuisk 

Taotlejaid: 126 

Osalejaid rahastatud projektides: 34 

Küsitud rahastus: 16 841105 € 

Saadud toetus: 2 895 525 € 

Edukuse määr: 27% 

Rahastuse määr: 17% 

7. raamprogrammi alaprogramm „Teadus ühiskonnas” (Science in Society – SiS) jätkas suuresti eelnenud, 6. 

raamprogrammi alaprogrammi „Teadus ja ühiskond” eesmärkide elluviimist. Nimemuutusega rõhutati asjaolu, et 

teadus on osa ühiskonnast, mitte miski, mis toimib ülejäänud ühiskonnast väljapool. 

Programmi põhiliseks eesmärgiks oli ületada lõhet professionaalsete teadlaste ja tavakodanike vahel ning anda 

teaduskultuurist ja teadlaste tegemistest rohkem aimu ka laiemale üldsusele. Lisaks pöörati tähelepanu eetika- ja 

sooküsimustele, püüti õhutada dialoogi kodanikuühiskonna, teadlaste ja poliitikute vahel ning enam ära kasutada 

teadlaste nõuandeid erinevate poliitikate kujundamisel. Samuti oli oluliseks teemaks teaduse populaarsuse 

tõstmine noorte seas, teadushariduse arendamine ning teadlaskarjääri tutvustamine. Iga-aastaselt rahastati 

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi, mis on tänaseks toimunud juba 26 aastat ja kus Eesti koolinoored on 

osalenud alates 2002. aastast. 7RP alguses anti välja ka teaduskoostöö ning teaduse populariseerimise eest 

René Descartes’i preemiaid, mille pälvis 2006. aastal oma tegevuste eest ka Eesti Füüsika Seltsi algatatud 

teadusbuss Suur Vanker, kuid kahjuks see konkurss lõpetati. 

Alaprogrammi „Teadus ühiskonnas” kogueelarve aastateks 2007–2013 oli 280 miljonit eurot, mis oli üks 

väiksema eelarvega programme kogu raamprogrammis, moodustades ~ 6,6% võimekuse eriprogrammi 

kogueelarvest (mis on kokku 4,2 miljardit eurot) ja ~ 0,55% 7. raamprogrammi kogueelarvest (~ 50,5 miljardit 

eurot).  

Programm jagunes kolmeks peamiseks tegevusliiniks, mille raames toimusid avatud koknursid: 

 Teaduse ja ühiskonna suhete dünaamiline areng 

o Teaduse ja tehnoloogia koha teadvustamine ühiskonnas  

o Ühiskonna kaasatus teadusega seotud poliitiliste, ühiskondlike ja eetiliste küsimuste 

lahendamisse 
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o Euroopa teadussüsteemi tugevdamine ja täiustamine 

o Ülikoolide rolli defineeriva poliitika arendamine 

 Teaduspotentsiaali tugevdamine 

o Sooküsimused teaduses 

o Noored ja teadus 

 Dialoog teaduse ja ühiskonna vahel 

Eestist osalesid konkurssidel kõik teaduse populariseerimise ning teadusharidusega seotud asutused ja 

uurimisgrupid – kokku 126 taotluses, millest rahastuse sai 20, kus osales kokku partnereid kümnest erinevast 

asutusest. Edukad olid näiteks Tallinna ja Tartu ülikoolide teadushariduse töörühmad, Tallinna Tehnikaülikool, 

meie mõlemad teaduskeskused – AHHAA ja Energia Avastuskeskus, Poliitikauuringute keskus Praxis jt. Lisaks 

osales SA Archimedes (hiljem Eesti Teadusagentuur) kõigis kolmes „Teadus ühiskonnas“ kontaktpunktide 

võrgustikuprojektis. 

Eesti koordineeritavatest projektidest oli edukas ainult üks – Tartu Ülikooli koordineeritav „Ark of Inquiry: Inquiry 

Awards for Youth over Europe“, mille leping allkirjastati 2014. aasta alguses ja seega on tulemustest veel vara 

rääkida. 

Ark of Inquiry ehk Uuringulaegas projekti on kaasatud 13 partnerit 12 riigist. Uuringulaeka projekti peamine 

eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, mis annaks õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, 

autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes 

praktikates ja ülesannete lahendamises, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid. Õpetajad läbivad 

Uuringulaeka raames spetsiaalsed koolitused, kus õpivad uurimistegevuste algatamist ja läbiviimist – oskus, 

mis aitab neil oma õpilasi nende uurimistegevustes toetada ja motiveerida. Lisaks töötatakse välja veebipõhised 

õpet toetavad materjalid. 

 

Teadustöö VKE-de huvides 
Oskar Otsus 

Taotlejaid: 419 

Osalejaid rahastatud projektides: 104 

Küsitud rahastus: 63 493 767 € 

Saadud toetus: 12 199 472 € 

Edukuse määr: 25% 

Rahastuse määr: 19% 

7. raamprogrammis oli spetsiaalselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) mõeldud projektikonkurss, 

mille käigus rahastati ettevõtteid ja ettevõtete liite, et need saaksid vajaliku teadus- ja arendustöö allhanke korras 



58 
 

sisse osta. Sellistele projektidele oli seitsme aasta peale ette nähtud üle 1,3 miljardi euro. Kuigi eelarve poolest ei 

kuulunud VKE-de meede 7. raamprogrammi suurimate hulka, siis Eesti osalejate seas oli tegemist ühe kõige 

populaarsema projektikonkursiga – rahastust taotleti rohkem kui 400-le projektile. 

„Teadustöö VKEde huvides“ projektikonkurss koosnes kahest suuremast alakonkursist, millest esimeses olid 

põhitaotlejateks, kelle heaks teadusasutused tööd tegid, VKEd ning teises VKEde assotsiatsioonid (näiteks 

erialaliidud). Alates 2011. aastast lisandus võimalus esialgsete projektide edasiarendamiseks läbi 

demonstratsiooniprojektide. Kahel aastal oli võimalik raha taotleda ka väiksemate koordineerivate ja toetavate 

projektide jaoks. Eesti ettevõtjad osalesid edukalt kõigis neljas projektitüübis.  

Tabel 20. Rahastust saanud Eesti osalejate arv „Teadustöö VKE-de huvides“ projektikonkurssidel 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOKKU 

VKE-de konkurss 15 9   13 17 12 12 78 

VKE-de assotsiatsioonide konkurss 7 7     0 3 0 17 

Demonstratsiooniprojektid         1 1 5 7 

Koordineerivad ja toetavad  1   1         2 

KOKKU 23 16 1 13 18 16 17 104 

 

Üheks VKEde projektikonkursi populaarsuse põhjuseks oli kindlasti asjaolu, et projekte võis kirjutada vabal 

teemal. Euroopa Komisjon pidas siiski arvet, kui palju projekte igas valdkonnas rahastati. Siinkohal võib välja 

tuua, et Eestist osaleti kõigis kaheksas valdkonnas, mille kohta Komisjon arvet pidas, küllaltki võrdselt. Näiteks oli 

meilt palju projekte keskkonna, energia ja transpordi, toidu ja põllumajanduse, materjaliteaduse ning tervise 

valdkondades. 

Leidus mitmeid ettevõtteid, kes osalesid VKE-de konkurssidel stabiilselt ning kirjutasid peaaegu igal aastal mõne 

taotluse. Näiteks rohkem kui viis taotlust esitasid sellised ettevõtted, nagu Eesti Innovatsiooni Instituut OÜ, 

Electronics Design OÜ, Ardoran OÜ, TRV Kliima AS ja PKL AS. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool osalesid 

samuti mõlemad rohkem kui kümnes taotluses. 

Rahastuse saanud 76 projektist on 12 juhul Eesti organisatsioon projekti koordinaatoriks. Järgnevas tabelis on 

kõigi Eesti organisatsioonide poolt koordineeritavate projektide lühitutvustused. 

Tabel 21. Eesti organisatsioonide poolt koordineeritud projektid 

Konkurss Akronüüm Organisatsioon Projekti sisu 

FP7-SME-

2007 (VKE) 

LAPI Lapi MT AS Materjali väljatöötamine, mis muudab vigastamisel 

omadusi. Näiteks mootorrattakiiver muudab värvi 

sealt, kust on põrutada saanud 

FP7-SME- ADAPOND Remedium AS Kalafarmide puhastusseadmete tehnoloogiline 
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2007 (VKE) arendamine 

FP7-SME-

2007 (assot.) 

MOBI3CON Eesti Innovatsiooni 

Instituut OÜ 

Mobiilse 3D seadme väljatöötamine, mis koguks 

ehitusobjektidel andmeid 

FP7-SME-

2008 (assot.) 

EXAIRDEC Eesti Kütte- ja 

Ventilatsiooniinseneride 

ühendus 

Uudsete õhupuhastusseadmete väljatöötamine 

toiduainetööstusele 

FP7-SME-

2010 (VKE) 

HESTOR TRV Kliima Kütteseadmete efektiivsemaks muutmine 

FP7-SME-

2010 (VKE) 

SAFEMETAL Ardoran OÜ Euromüntide ehtsuse kontrollimise seadme 

väljatöötamine 

FP7-SME-

2011 (VKE) 

E-SIGNAGE Visitret Displays OÜ Uudse välitingimustes töötava elektroonilise 

teadetetahvli väljatöötamine 

FP7-SME-

2011 (VKE) 

ALUCYC Metallurg Engineering 

OÜ 

Alumiiniumi töötlemisjääkidest väärtusliku materjali 

kättesaamiseks tehnoloogia väljatöötamine 

FP7-SME-

2011 (VKE) 

DYNICP Eesti Innovatsiooni 

Instituut OÜ 

Koljusisese rõhu ja mahu jälgimise seadme 

väljatöötamine 

FP7-SME-

2012 (VKE) 

HERMES Ardoran OÜ Efektiivse teede olukorra mõõtmise ja kontrollimise 

süsteemi väljatöötamine 

FP7-SME-

2013 (VKE) 

SMARTHIP Electronics Design Ltd Sensoritel põhinev tehnoloogia vahetatud 

puusaliigeste kontrollimiseks 

FP7-SME-

2013 (demo) 

E-SIGNAGE-D Invent Baltics OÜ 

Visitret Displays OÜ 

Demonstratsiooniprojekt, mis on projekti E-SIGNAGE 

jätkuks 

 

Vaadates Eesti osalusstatistikat VKE-de projektikonkursil, tuleb tõdeda, et kui meie ettevõtjad on olnud väga 

edukad, siis kahjuks ei saa sama öelda meie teadusasutuste kohta. Nagu öeldud, oli projektide üldine ülesehitus 

selline, et teadusasutused tegid ettevõtete jaoks allhanke korras vajalikke arendustöid. 104 edukast Eesti 

osalemisest vaid seitsmel korral olid projektipartneriks meie ülikoolid. Neist seitsmest korrast neljal oldi samas 

projektis Eesti ettevõttega ning kolmel korral tehti tööd mõne välismaa ettevõtte jaoks. Siit võib järeldada, et Eesti 

ülikoolide ja ettevõtete vahelisel koostööl on kindlasti veel arenguruumi ning meie ülikoolid peaksid saavutama 

suurema tuntuse ka välismaa ettevõtete seas. 

7. raamprogrammis seadis Euroopa Komisjon eesmärgiks, et 15% koostöö programmi (7. raamprogrammi suurim 

alaprogramm, mille eelarve oli ligikaudu 60% kogu programmi eelarvest) eelarvest peaks minema VKE-dele. 

Kokkuvõttes sai see eesmärk ka napilt täidetud. Eesti oli VKE-de osaluse poolest Euroopa Komisjoni seatud 

eesmärgist oluliselt edukam – ligikaudu 36 protsenti (ehk üle 18 miljoni euro) Koostöö programmis saadud 

rahalistest vahenditest, mis Eestisse tuli, läks VKE-dele.  



60 
 

Kokkuvõttes võib öelda, et Eestis leidub arvestataval määral ettevõtteid, kes on Euroopa Liidu 

raamprogrammides osalemisest huvitatud ning suudavad ka kõrgetasemelisi projekte koostada ning ellu viia. 

Horisont 2020 programmis täpselt samasugust meedet, nagu „Teadustöö VKE-de huvides“, ei ole, kuid seda 

hakkab asendama uus VKE-de instrument, mis pakub paljuski sarnaseid võimalusi. 
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7. raamprogrammis osalejate küsitluse tulemused 
 

Internetipõhine (Lime Survey) küsitlus viidi läbi perioodil detsember 2013 kuni aprill 2014. Küsitlus põhines 

eCORDA 2013. a. veebruari andmetel. Sellel hetkel oli andmebaasis informatsioon 420 Eesti aadressiga 

organisatsiooni kohta. Kuna eesmärgiks oli saada adekvaatne pilt Eesti organisatsioonide osalemisest, siis 

nimekirjast eemaldati Eesti Teadusagentuuri (varem SA Archimedese) osalusega projektid (raamprogrammi 

konsultantide võrgustike, ERA-NET-i võrgustike, ERA-NET Pluss võrgustike, INCO-NET-i võrgustike ning 

EURAXESS-i võrgustike projektid, lisaks veel Marie CurieMarie Curie tegevuste kaasfinantseeritud projekt), 

samuti võeti nimekirjast välja üks Kreeka organisatsiooni projekt, mille aadressiks oli märgitud Eesti.  

Palve osaleda küsitluses saadeti välja 375 isikule. Küsitlus koosnes 36 küsimusest, mis olid grupeeritud nelja 

blokki:  

 Projektis osaleja, tema varasem koostöö, koostöö motiivid 

 Projekti partnerid 

 Koostöö tulemused 

 Taotlemine ja tugi 

Küsitluse kõigile osadele andis vastuse 133 respondenti (35,5%). 

I Projektis osaleja, varasem koostöö, koostöö motiivid 
 

Vastajate jaotus teadusvaldkondade lõikes 

Palusime vastajatel ennast identifitseerida ETISe teadusvaldkondade klassifikatsiooni põhjal. Kõige enam osales 

küsitluses bio- ja keskkonnateaduste (35%) esindajaid, teiste valdkondade esindajad jagunesid küllaltki võrdse 

proportsiooniga: loodusteadused ja tehnika (24%), terviseuuringud (21%) ning kultuur ja ühiskond (20%). 

Teadustöö tüübi järgi jagunesid projektides osalejad peamiselt rakendusteaduste (33%) ning baasteaduste (29%) 

vahel. Katse- ja arendustöödega tegelejad moodustasid 13% ning neid, kes teadustööga üldse ei tegelenud, oli 

8% vastanutest. Küllaltki suur osa, 14%, vastanutest paigutasid ennast toetavate tegevustega hõivatute alla. 

Kogemus rahvusvahelise koostöö alal 

Enamus vastanutest olid kogenenud raamprogrammis osalejad, 62% respondentidest oli osalenud partnerina, 

13% koordinaatorina, veerandil vastanutest (25%) polnud eelnevat raamprogrammi-kogemust. Kui võrrelda  selle 

küsitluse vastuseid 6. raamprogrammi lõpul tehtud sarnase küsitluse andmetega, siis näeme, et tulemus on 

enam-vähem sama – 73% vastanutest olid varem osalenud raamprogrammi projektides. 

Vastanute kogemus teiste rahvusvahelise teadus- ja arenduskoostöö vormidega oli natuke tagasihoidlikum – suur 

osa (40%) vastanutest polnud üheski teises koostöö vormis osalenud, 22% oli kogemus erinevates 
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hariduskoostöö, Põhjamaade koostöö ning erinevate välisriikide toetusprogrammides, 18% vastanutest olid 

osalenud COST-i teaduskoostöö võrgustikes ning 14% Euroopa Teadusfondi programmides. 

Rahvusvahelises koostöös osalemise eesmärgid 

Projektis osalemise juures peeti kõige tähtsamaks uute teadmiste loomise võimalust, samuti kõrgetasemelise 

konsortsiumiga koostöös teadusliku probleemi lahendamist, samuti teaduspublikatsioonide avaldamist. Jätkuvalt 

oli üheks tähtsamaks eesmärgiks ka lisarahastuse sissetoomine. Kui võrrelda vastuseid eelnevate perioodide 

uuringutega, siis näeme, et finantsvahendite saamine oli teadus- ja haridusasutustel (92% vastanutest) esmane 

eesmärk 5. raamprogrammi ajal, 6. raamprogrammi lõpul läbi viidud küsitluse tulemused langevad peaaegu 

üheselt kokku 7. raamprogrammi vastustega. Huvitav on, et teadustaristu ühiskasutamine ei olnud enam 

eesmärgiks, vaid 1,2% vastanutest märkis selle ära. 

Tabel 22. Projektis osaleja rahvusvahelise koostöö tegemise eesmärgid 

Eesmärk Vastuseid 

Teadmiste loomine 81 

Koostöö  81 

Finantsvahendid 73 

Teaduspublikatsioonide avaldamine või IPR 72 

Töögrupi kõrge kvaliteet 66 

Teadmiste difusioon  64 

 Prestiiži tõus 55 

Töötajate kvaliteedi või tootlikkuse tõus 46 

Ligipääsu saavutamine vajalikule 

infrastruktuurile 15 

 

 

Eesmärkide täitumine 

Üldpilt näitab, et suurel määral enamus oluliseks peetud eesmärke ka realiseerusid (96%).  

Väga suurel määral õnnestunuks hinnati lisafinantseerimise hankimist,uute koostöövõimaluste leidmist, uute 

teadmiste loomist. Samuti oldi seisukohal, et lisafinantseerimine suurel määral realiseerus. Enamus vastanutest 

tõdes, et saadud rahaline toetus võimaldas teha tööd, mida selle puudumisel ei oleks läbi viima hakatud või mis 

oleks hüljatud (57,2%), samuti kiirendas toetus tööde läbiviimist (21,1%) ning laiendas seda rohkematele 

rakendustele, turgudele ja partneritele (20,5%). 
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Joonis 17. Hinnang eesmärkide täitumise kohta saadud vastuste järgi 

 

II Projekti partnerid 
  

Oma koostööpartneri tundmine 

Oma koostööpartnereid tunti suhteliselt hästi – 38% koostööpartneritega oli tehtud eelnevat koostööd mõnes 

varasemas EL-i raamprogrammi projektis, 38% koostööpartneriga on tehtud koostööd mõnes muus 

rahvusvahelise koostöö initsiatiivis. Ligi veerandil (24%) polnud oma konsortsiumi liikmetega eelnevat koostöö 

kogemust. Need andmed erinevad oluliselt eelnevate küsitluste tulemustest – 5. raamprogrammis tunti 90% 

koostööpartneritest ning 6. raamprogrammis 94%. Eeldada võib, et kuna 7. raamprogramm oli oma mahult ja 

võimalustelt palju lsuurem, siis osalejate ringi tuli palju uusi tegijaid. Seda kinnitavad ka vastused, mis saadi 

küsimusele, kuidas oma koostööpartner leiti. Üle poole (57%) vastanutest läks samasse konsortsiumisse 

eelnevast koostööst tuttavate partneritega, 32% juhul Eesti partnerid endale ise koostööpartnereid ei otsinud, 

vaid neile tehti ettepanek. Näiteks 6. raamprogrammis moodustasid teiste poolt tehtud ettepanekud konsortsiumis 

osalemiseks 73%. Mis näitab, et 7. raamprogrammis osales suur osa Eesti organisatsioonidest juba 

väljakujunenud koostöövõrgustikes, kes osalesid aktiivselt projekti sisulise osa kirjutamisel. Uute osalejate 

lisandumine selatab ka seda, et märkimisväärselt on kasvanud nende Eesti organisatsioonide arv, kes ise projekti 

sisulise osa kirjutamisse ei panustanud. Kui 5. raamprogrammis ei osalenud projektitaotluse sisulise osa 

ettevalmistamisel 16% vastanutest, 6. raamprogrammis 12% vastanutest, siis 7. raamprogrammis kasvas 

passiivsete partnerite arv hüppeliselt, ulatudes  21%-ni. Samas peab rõhutama, et koostöö algetapil on mõnigi 

kord kasulikum olla teadmiste omandaja ning oma oskuste tõestaja rollis. Et siis järgnevalt osaleda juba 

tuumikpartnerina. 
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Respondentide vastustest tundub, et üldjuhul oldi oma konsortsiumipartneritega rahul. Neist enamusega 

kavandati kirjutada taotlus Horisont 2020 konkursile (45,7%) või siis mingisse muusse rahvusvahelise 

koostööinitsiatiivi (50%). Täiesti uute partneritega soovib alustada järgneval etapil 16,1% vastanutest.  

 

 

 

Joonis 18. Milliste partneritega ja millise koostööinitsiatiivide raames teil on tulevikus 

plaanis rahvusvahelist koostööd teha? 

 

III Koostöö tulemused 
 

Probleemid taotluste ettevalmistamisel 

Enamusel juhtudel laabus projektide ettevalmistamine sujuvalt. Suurimaid probleeme nähti selles, et taotluste 

esitamise aeg oli lühike (40,2% vastanutest) ning puudus varasem sarnaste taotluste esitamise kogemus  

(25,3%). Lisaks esitatud probleemidele lisandusid erinevate projektide puhul spetsiifilised takistused – ühel 

partnerriigil puudusid algselt osad koostööpartnerid oma riigist, mis põhjustas viivituse uuringuprotokollide 

koostamisel; võtmepartneri konsortsiumist väljakukkumine taotluse ettevalmistamise lõppfaasis; taotluse 

kirjutamise aeg langes kokku puhkuste ajaga, mis põhjustas mõningast viivitust partneritelt oodatud panusega 

loodavasse taotlusdokumenti jne. 

Tabel 23. Esinenud probleemid taotluste ettevalmistamisel 

 Probleem 

Olukord tekkis, 

kuid polnud 

probleemiks 

Olukord tekkis ja 

oli probleemiks 

Sellist olukorda ei 

tekkinud 

Vähene taotluse 6 35 46 

42 
38 

12 

44 

27 

17 

Rohkem kui pooltega
partneritest

Vähem kui pooltega
partneritest

Peamiselt teiste
partneritega

H2020 Muu
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ettevalmistamise aeg 

Muu probleem 4 30 0 

Varasemate sarnaste taotluste 

esitamise kogemuse puudumine 7 22 58 

Vähene informeeritus EL 7. 

raamprogrammi võimaluste osas 2 14 69 

Vähene riikliku info ja nõustamise 

tugi 3 12 57 

Vähene kommunikatsioon 

partneritega 5 6 73 

 

Üldjuhul on probleemid läbi raamprogrammide jäänud samaks – ka 5. raamprogrammis toodi kõige enam välja 

varasemate kogemuste puudumist sarnaste taotluste ettevalmistamisel (55%), järgnes 49 protsendiga ajanappus 

taotluse ettevalmistamisel. 

Hinnang projekti tulemustele 

Üldjuhul jäid kõik vastajad projekti tulemustega rahule. Kõige enam oldi rahul koostööpartnerite kvaliteedi ning 

koostöö edasiarendamise potentsiaaliga. Samuti peeti tehtud projekti originaalseks ja innovatiivseks. 

Kõhklevamal seisukohal oldi koostööpartnerite tehnoloogiliste võimaluste ning projekti tulemuste majandusliku 

potentsiaali hindamisel. 

 

Joonis 19. Osalejate hinnang projekti tulemustele saadud vastuste järgi 

 

IV Taotlemine ja tugi 
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Nagu teaduskoostöös tavaliselt, usaldatakse infoallikana kõigepealt kolleege, 58% vastanutest sai 

raamprogrammi konkursi info kätte isiklikke kanaleid kasutades. Ligi veerand (21%) kasutas Euroopa Komisjoni 

7. raamprogrammi internetiportaali, 12%-le oli esmainfo allikaks Eesti 7. raamprogrammi konsultantide võrgustik. 

Suur osa (76,1%) vastanutest väitis, et taotluste ettevalmistamise ja projektide elluviimise ajal nad mingit tuge ei 

vajanud. Eriti mittevajalikuks peeti abi küsimist projektitaotluse sisulise osa ettevalmistamisel, koostööpartnerite 

leidmisel ning valdkonna prioriteetide teemal. 

Abi sooviti eelkõige aruandluse kokkupanekul ja esitamisel (20,4%), projektitaotluse tehnilisel vormistamisel 

(15,4%) ning juriidilistes küsimustes (13,9%). Need oli ka teemad, kus kõige suurem arv vastajaid ütles, et nad 

küll vajasid, aga ei saanud abi. 

 

  

Joonis 20. Vajadus abi järele taotluse ettevalmistamise või projekti elluviimise ajal (saadud vastuste 

järgi) 
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Lisad 

Lisa 1. 7. raamprogrammi küsitluse ankeet koos vastustega 
 

Lugupeetud Euroopa Liidu 7. raamprogrammi (7RP) konkursil edukalt osalenu. Käesolev küsitlus on aluseks 

uurimusele, mille eesmärgiks on välja selgitada Eestist 7RP projektikonkursile esitatud taotluste 

taustinformatsioon, laiemad eesmärgid, ettevalmistamise ja osalemisega kaasnenud probleemid ning võimalikud 

põhjused edu-ebaedu seletamiseks. Antud küstluse tulemusena valmib andmekogu ja analüüs Eesti 

organisatsioonide osalemisest 7RP projektikonkurssidel, mis võimaldab tulevikus tõhusamalt toetada taotlejaid 

projektide koostamisel, pakkudes ühtlasi huvitavat ja kasulikku ülevaadet kõigile senistele projektikonkurssidel 

osalejatele.Sellelaadseid uuringuid oleme läbi viinud alates 2000. aastast, saadud tulemustega on võimalik 

tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel aadressil  http://www.etag.ee/rahvusvaheline-koostoo/7-

raamprogramm/publikatsioonid 

 

Uurimuse läbiviijad tagavad Teie vastuste täieliku anonüümsuse, andmeid kasutatakse ja tulemused 

esitatakse statistiliselt vaid üldistatud kujul. 

Küsimustik koosneb 22 küsimusest koos alaküsimustega, selle täitmine võtab aega hinnanguliselt 20 minutit. 

Kui olete kontaktisikuks mitmele projektile, palume vastata iga projekti kohta eraldi. Samas võib vastaja olla 

erinev kui projekti kontaktisikuks märgitud isik. 

Ankeedi täitmisel tekkida võivad küsimused palume esitada Eesti Teadusagentuuri Välisteaduskoostöö osakonda 

aadressile  

 

Täname, et leidsite aega uuringus osalemiseks! 

Ankeedis on 36 küsimust 

Osaleja teadustöös osalemine või mitteosalemine: 

1.6. [Ettevõte / teadusasutuse allüksus / töögrupp teostab teadustöö tüüpi tegevusi] 119 

1.6. [Ettevõte / teadusasutuse allüksus / töögrupp ei teosta teadustöö tüüpi tegevusi] 16 

 

Projektis osaleja teadusvaldkond ETIS-e klassifikatsiooni põhjal: 

Biosciences and Environment 62 

Kultuur ja ühiskond  53 

Terviseuuringud 56 

Natural Sciences and Engineering  90 
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Projektis osaleja teadustöö tüüp: 

1.7. [Baasteadus] 54 

1.7. [Rakendusteadus] 63 

1.7. [Katse- ja arendustööd] 25 

1.7. [Toetavad tegevused] 26 

1.7. [Ei teosta teadustöö tüüpi tegevusi] 15 

1.7. [Ei oska hinnata] 5 

 

Kas projektis osaleja on varem osalenud Euroopa Liidu raamprogrammide projektides? 

1.9. [Ei] 31 

1.9. [Jah, koordinaatorina] 16 

1.9. [Jah, partnerina] 78 

 

Kas projektis osaleja osaleb või on varem osalenud muudes rahvusvahelise koostöö projektides? 

1.10. [Euroopa Teadusfond] 21 

1.10. [COST] 27 

1.10. [CIP] 3 

1.10. [Eurostars] 7 

1.10. [Muu initsiatiiv (palun täpsustage)] 34 

Ei ole osalenud 61 

 

Millised on projektis osaleja rahvusvahelise koostöö tegemise eesmärgid praeguses projektis? 

 

1.11. [Protsess: Teadmiste loomine – koostöös teadusliku probleemi lahendamine, uute teadmiste 

loomine;] 81 

1.11. [Protsess: Koostöö potentsiaali edasiarendamine – potentsiaalselt kasuliku koostöö 

arendamine ja planeerimine, kontaktide kaudu uute partneriteni jõudmine;] 81 

1.11. [Sisend: Ressursid – finantsvahendid;] 73 

1.11. [Väljund: Teaduspublikatsioonide avaldamine või intellektuaalse omandi arendamine ja 

dokumentatsiooni ettevalmistamine;] 72 

1.11. [Sisend: Ressursid – inimressurss – partner-töögrupi inimressursi kõrge kvaliteet, koostöös 

eeldatavalt kiiremini või efektiivsemalt eesmärkideni jõudmine, koostöös vigade tekke 

minimeerimine;] 66 
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1.11. [Protsess: Teadmiste difusioon – valdkonna uusimate arengutega tutvumine, uute ideede ja 

oskuste omandamine või edasiandmine koostöö käigus, uurimismeetodite, protsesside või 

seadmete arendamine;] 64 

1.11. [Väljund: Töötajate väljapaistvuse või prestiiži tõus.] 55 

1.11. [Väljund: Töötajate kvaliteedi või tootlikkuse tõus;] 46 

1.11. [Sisend: Ressursid – infrastruktuur – ligipääsu saavutamine vajalikule infrastruktuurile, 

kulude optimeerimine infrastruktuuri jagamisel;] 15 

 

Palun hinnake kuidas teie eesmärgid täitusid 

 Eesmärk 

Eesmärgid 

täitusid 

Liikusime 

eesmärgi 

täitmumise 

suunas 

Eesmärgi 

suunas liikumist 

ei olnud 

Ei oska 

hinnata 

1.11.1 [Finantsvahenditega seotud 

eesmärgid] 50 20 1 0 

1.11.4. [Uute teadmiste loomisega seotud 

eesmärgid] 32 41 1 3 

1.11.6. [Koostöö potentsiaali 

edasiarendamisega seotud eesmärgid] 32 45 0 1 

1.11.2. [Inimressurssidega seotud 

eesmärgid] 29 28 1 5 

1.11.5. [Teadmiste difusiooniga seotud 

eesmärgid] 26 31 0 3 

1.11.9. [Teadustöötajate väljapaistvuse ja 

prestiižiga seotud eesmärgid] 25 23 0 3 

1.11.7. [Teaduspublikatsioonide ning 

intellektuaalse omandiõiguse seotud 

eesmärgid] 24 36 1 4 

1.11.8. [Teadustöötajate kvaliteedi ja 

tootlikkusega seotud eesmärgid] 23 18 1 1 

1.11.3. [Infrastruktuuriga seotud eesmärgid] 5 7 1 0 

 

 Millised teadustöö tüübid olid iseloomulikud Teie projektipartnerite tegevustele? 

 

2.6. [Baasteadus] 65 
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2.6. [Rakendusteadus] 71 

2.6. [Katse- ja arendustööd] 41 

2.6. [Projektis ei teostata teadustöö tüüpi tegevusi] 15 

2.6. [Ei oska hinnata] 3 

 

Kas projektis osaleja on mõnega oma praeguste projekti partneritest varem koostööd teinud? 

 

2.7. [Jah, oleme olnud koostööpartnerid mõne varasema EL raamprogrammi projekti raames] 50 

2.7. [Jah, oleme olnud koostööpartnerid mõne muu rahvusvahelise koostöö initsiatiivi raames] 52 

2.7. [Ei] 31 

2.7. [Ei oska kindlalt öelda] 3 

 

Kui tähtis oli projektis osaleja jaoks raamprogrammi finantstoetus praeguse projekti elluviimiseks? 

 

3.2. [Toetus võimaldas teostada tööd, mida selle puudumisel ei oleks läbi viima hakatud või mis 

oleks hüljatud] 95 

3.2. [Toetus kiirendas tööde läbiviimist] 35 

3.2. [Toetus laiendas tööd rohkematele rakendustele, turgudele ja partneritele] 34 

3.2. [Toetus ei põhjustanud töö käigus mingeid muutusi] 2 

3.2. [Ilma toetuseta oleks tööd läbi viidud ulatuslikumalt, pikaaegsemalt, rohkemate partnerite või 

suuremate kasudega] 0 

 

Millised võimalikud omadused olid Teie praeguse projekti tugevusteks ja nõrkusteks? 

 

 Omadused tugevus nõrkus  

ei oska 

öelda 

3.3. [Koostööpartnerite inimressursi teaduslik/tehnoloogiline kvaliteet] 88 4 10 

3.3. [Koostöö edasiarendamise potentsiaal] 88 2 13 

3.3. [Projekti originaalsus ja innovatiivsus] 78 0 23 

3.3. [Projekti ressursside võimalikult optimaalne kasutamine eesmärgini 

jõudmiseks] 67 4 33 

3.3. [Projekti korraldamine ja juhtimine] 67 6 24 

3.3. [Koostööpartnerite tehnoloogilised võimalused] 50 4 32 

3.3. [Projekti tulemuste majanduslik potentsiaal] 42 5 38 
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Milliste partneritega ja millise koostööinitsiatiivide raames Teil on tulevikus plaanis rahvusvahelist 

koostööd teha? 

 

  H2020 Muu 

Rohkem kui pooltega partneritest 42 44 

Vähem kui pooltega partneritest 38 27 

Peamiselt teiste partneritega 12 17 

 

Kuidas leidsite vajaliku informatsiooni oma praeguse projekti rahastamise võimaluste kohta? 

 

4.1. [Varasemate isiklike kontaktide kaudu] 95 

4.1. [Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi internetiportaali kaudu] 34 

4.1. [Muude allikate kaudu] 14 

4.1. [ETAg (varasem SA Archimedes) 7. raamprogrammi konsultandi kaudu] 10 

4.1. [ETAg infopäevadel / koolitustel / konverentsidel osaledes] 6 

4.1. [ETAg veebilehe / kirjalistide / uudiskirjade vahendusel] 4 

 

Kuidas leidsite oma praeguse projekti partnerid? 

 

4.2. [Varasemate isiklike kontaktide abil] 87 

4.2. [Me ei otsinud ise endale partnereid, meile tehti ettepanek 7. raamprogrammi 

projektis osalemiseks] 49 

4.2. [Muid meetodeid kasutades] 13 

4.2. [ETAg (varem SA Archimedes) 7. raamprogrammi konsultantide kaudu] 3 

4.2. [Partnerotsingu teenuse kaudu (täpsusta)] 2 

 

Kas osalesite projekti taotluse ettevalmistamisel? 

4.3. [Osalesime 7. raamprogrammi projekti ettevalmistamisel] 89 

4.3. [Me ei osalenud 7. raamprogrammi projekti ettevalmistamisel] 24 

 

Kas valikus märgitud probleemid esinesid ka Teie projekti taotluse ettevalmistamisel? 
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 Probleem 

Olukord tekkis, 

kuid polnud 

probleemiks 

Olukord tekkis ja 

oli probleemiks 

Sellist olukorda ei 

tekkinud 

4.4. [Vähene taotluse ettevalmistamise aeg] 6 35 46 

4.4. [Muu probleem] 4 30 0 

4.4.[Varasemate sarnaste taotluste esitamise 

kogemuse puudumine] 7 22 58 

4.4. [Vähene informeeritus EL 7. raamprogrammi 

võimaluste osas] 2 14 69 

4.4. [Vähene riikliku info ja nõustamise tugi] 3 12 57 

4.4. [Vähene kommunikatsioon partneritega] 5 6 73 

 

Kas vajasite või oleksite vajanud oma projekti taotluse ettevalmistamise või projekti elluviimise ajal 

mingit tüüpi informatsiooni või konsultatsiooni? 

 

 Abi taotluse ettevalmistamisel 

Vajasime ja 

saime tuge 

Vajasime, kuid ei 

saanud tuge 
Ei vajanud tuge 

4.5. [Juriidiline abi] 15 13 64 

4.5. [Abi projektitaotluse tehnilisel vormistamisel] 24 7 70 

4.5. [Abi aruandluse kokkupanekul ja esitamisel] 34 7 57 

4.5. [Info raamprogrammi projektikonkursside kohta] 16 6 79 

4.5. [Abi projektitaotluse sisulise osa 

ettevalmistamisel] 10 6 83 

4.5. [Erialane konsultatsioon valdkonna prioriteetide 

teemal] 15 5 81 

4.5. [Abi koostööpartnerite leidmisel] 8 5 87 

4.5. [Abi lepinguläbirääkimistel] 19 5 77 

4.5. [Muu abi (palun täpsustage)] 3 3 41 
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Lisa 2. Eesti koordineeritavad projektid 
 

Programm Valdkond Lühend Pealkiri Algus Lõpp Kestvus Rahastusskeem 

Partnerite 

arv Koorinaator 

ERA 

õppetoolid 

piloot ERA Chair TUTIC-GREEN 

Excellent Tallinn University of 

Technology Research Chair in 

Green Chemistry and Technology 1.05.2014 30.04.2019 60 CSA-SA 1 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 

Ideed ERC INTLAWRUSSIA 

International Law and Non-liberal 

States: The Doctrine and 

Application of International Law in 

the Russian Federation 1.09.2009 31.08.2014 60 ERC-SG 1 TARTU ULIKOOL 

Ideed ERC GLIOMADDS 

Development of tumor penetrating 

peptides for glioma targeting 1.01.2012 31.12.2016 60 ERC-SG 1 TARTU ULIKOOL 

Ideed ERC SIP-VOL+ 

Stress-Induced Plant Volatiles in 

Biosphere-Atmosphere System 1.05.2013 30.04.2018 60 ERC-AG 1 EESTI MAAULIKOOL 

Inimesed MC RNEST07 Researchers' Night 2007 Estonia 1.06.2007 30.11.2007 6 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC ESTSPLINE 

Educational, Scientific, and 

Technological Aspects of Splines 1.05.2008 30.04.2011 36 MC-ERG 1 

TALLINNA TEHNIKAUELIKOOLI 

KUEBERNEETIKA INSTITUUT 

Inimesed MC RNEST08 Researchers' Night 2008 Estonia 1.07.2008 31.12.2008 6 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC FLEXSOLCELL 

Development of Flexible single 

and tandem II-VI-Based High 1.10.2009 30.09.2013 48 MC-IRSES 1 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 
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Efficiency Thin Film Solar Cells 

Inimesed MC GLOBAM 

Global biodiversity of arbuscular 

mycorrhizal fungi: taxonomic and 

functional patterns 1.10.2008 30.09.2011 36 MC-ERG 1 TARTU ULIKOOL 

Inimesed MC ESTWAVE 

Educational, Scientific and 

Technological Aspects of 

Mesoscopic Continuum Physics 

for Waves in Complex Materials 1.04.2009 31.03.2012 36 MC-ERG 1 

TALLINNA TEHNIKAUELIKOOLI 

KUEBERNEETIKA INSTITUUT 

Inimesed MC RNEST09 Researchers' Night Estonia 2009 1.06.2009 30.11.2009 6 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC ERMOS 

Estonian Research Mobility 

Scheme 1.09.2010 31.08.2015 60 MC-COFUND 1 

SIHTASUTUS EESTI 

TEADUSAGENTUUR 

Inimesed MC WATERS 

Strategic partnership for improved 

basin-scale water quality 

parameter retrieval from optical 

signatures 1.06.2010 31.05.2014 48 MC-IAPP 8 

TARTU OBSERVATORY - 

ESTONIAN MINISTRY OF 

EDUCATION AND RESEARCH 

Inimesed MC AVICONGEN2 

Conservation genetics of 

threatened bird species 1.04.2010 31.03.2013 36 MC-ERG 1 EESTI MAAULIKOOL 

Inimesed MC MICROFLUCHIP Microfluidic Chip 1.04.2010 30.09.2012 30 MC-ERG 1 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 

Inimesed MC RNEST10 Researchers'Night 2010 Estonia 1.06.2010 30.11.2010 6 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC RNEST11 Researchers' Night 2011 Estonia 1.06.2011 30.11.2011 6 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 
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Inimesed MC TRANSFOR 

Transition versus Transformation: 

comparing paths to democratic 

change in the former USSR using 

case study based evidence from 

civil society, international aid and 

domestic politics 1.04.2012 31.03.2016 48 MC-IRSES 3 TALLINN UNIVERSITY 

Inimesed MC RNEST12 

RESEARCHERS' NIGHT 

ESTONIA 2012 1.06.2012 31.12.2012 7 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC EU-PREACC 

Possibilities and limits, challenges 

and obstacles of transferring CEE 

EU pre-accession best practices 

and experience to Moldova’s and 

Georgia's pre-accession process. 1.03.2013 28.02.2017 48 MC-IRSES 3 TARTU ULIKOOL 

Inimesed MC PSDEV 

Imagining Development: A 

multidisciplinary and multilevel 

analysis of development policies 

and their effect in the post-

socialist world 1.06.2013 31.05.2017 48 MC-IRSES 4 TALLINN UNIVERSITY 

Inimesed MC SARM 

Endometrial and embryonic 

genomics, searching for 

biomarkers in assisted 

reproduction (short title: Search 

for Assisted Reproduction 1.01.2013 31.12.2016 48 MC-IAPP 5 

REPRODUKTIIVMEDITSIINI TAK 

AS 
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Markers) 

Inimesed MC MIBIOANDCMD 

Gut microbiota, choline 

metabolites and cardiometabolic 

diseases. 1.09.2013 31.08.2016 36 MC-IOF 1 TARTU ULIKOOL 

Inimesed MC RNEST13 

RESEARCHERS' NIGHT 

ESTONIA 2013 1.06.2013 31.12.2013 7 CSA-SA 3 

SIHTASUTUS TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Inimesed MC HELTSTACK 

HIGH EFFICIENCY LOW 

TEMPERATURE SOFC STACK 1.03.2014 28.02.2018 48 MC-IAPP 4 

KEEMILISE JA BIOLOOGILISE 

FUUSIKA INSTITUUT 

Inimesed MC ILSES 

Metal nanoparticle interactions 

with bioorganic molecules and 

their applications in biosensing 1.08.2013 31.07.2017 48 MC-IRSES 5 TARTU ULIKOOL 

Inimesed MC BGPROCESS 

Smart entrepreneurial process for 

knowledge society 1.05.2014 30.04.2017 36 MC-IOF 1 TARTU ULIKOOL 

Koostöö IKT SMARTMUSEUM 

Cultural Heritage Knowledge 

Exchange Platform 1.01.2008 28.02.2010 26 CP-FP-INFSO 9 APPRISE OU 

Koostöö IKT FILOSE 

Artificial Fish Locomotion and 

Sensing 1.02.2009 31.05.2012 40 CP-FP-INFSO 5 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 

Koostöö Kosmos NORDICBALTSAT 

Utilizing the existing and emerging 

potential of Nordic-Baltic 

dimension in critical satellite 

technologies and applications 1.03.2010 29.02.2012 24 CSA-SA 8 

ETTEVOTLUSE ARENDAMISE 

SIHTASUTUS 

Koostöö IKT DIAMOND 

Diagnosis, Error Modelling and 

Correction for Reliable Systems 1.01.2010 31.12.2012 36 CP-FP-INFSO 8 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 
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Design 

Koostöö IKT UAESMC 

Usable and Efficient Secure 

Multiparty Computation 1.02.2012 31.07.2015 42 CP-FP-INFSO 4 CYBERNETICA AS 

Koostöö Kosmos NANOSAT 

Utilizing the potential of 

NANOSATellites for the 

implementation of European 

Space Policy and space 

innovation 1.01.2013 31.12.2014 24 CSA-SA 5 INVENT BALTICS OU 

Koostöö Transport BEWARE 

Bridging East West for Aerospace 

REsearch 1.10.2013 30.09.2015 24 CSA-SA 12 INVENT BALTICS OU 

Koostöö IKT BASTION 

Board and SoC Test 

Instrumentation for Ageing and No 

Failure Found 1.01.2014 31.12.2016 36 CP-FP-INFSO 8 OÜ TESTONICA LAB 

Koostöö IKT CEED ISSUE 

CEE and EU Development by 

Improving Start-up SUpport 

Ecosystem for take-up of FI-PPP 

results 1.07.2014 30.06.2016 24 

CP-CSA-INFRA-

PP 6 CIVITTA EESTI AS 

Võimekus Teaduspotentsiaal ESTSPACE 

Expose capacity of the Estonian 

Space Research and Technology 

through High Quality Partnership 

in Europe 1.03.2008 28.02.2011 36 CSA-SA 1 

TARTU OBSERVATORY - 

ESTONIAN MINISTRY OF 

EDUCATION AND RESEARCH 

Võimekus Teaduspotentsiaal ECOGENE 

Unlocking the European Union 

convergence region potential in 1.02.2008 31.01.2011 36 CSA-SA 1 EESTI BIOKESKUS 
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genetics 

Võimekus Teaduspotentsiaal ESTBIOREG 

Advancing scientific performance 

and regional potential of Estonian 

biomedical research 1.03.2008 31.05.2011 39 CSA-SA 1 TARTU ULIKOOL 

Võimekus VKE MOBI3CON 

Developing Mobile 3D Data 

Collection, Processing and 

Dissemination Solution for 

Construction SME-s 1.01.2009 31.12.2011 36 BSG-SME-AG 12 

OSAUHING EESTI 

INNOVATSIOONI INSTITUUT 

Võimekus VKE LAPI 

Development of novel composite 

material for safety helmets, boat 

hulls and lifeboat containers that 

has self-repairing and visual 

inspection features 1.07.2008 31.12.2010 30 BSG-SME 9 AS LAPI MT 

Võimekus VKE ADAPOND 

Development of an automatic 

process of in-house collection, 

storage and application of 

adaptive bacteria culture for fish 

farms. 1.09.2008 28.02.2011 30 BSG-SME 13 Remedium AS 

Võimekus Teaduspotentsiaal CREDES 

Centre of Research Excellence in 

Dependable Embedded Systems 1.03.2009 29.02.2012 36 CSA-SA 1 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 

Võimekus Teaduspotentsiaal FLAVOURE 

Food and feed LAboratory of 

Varied and OUtstanding Research 

in Estonia 1.02.2009 31.01.2012 36 CSA-SA 1 

EESTI MAAVILJELUSE 

INSTITUUT 
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Võimekus Teaduspotentsiaal IC-UP2 

Developing the research potential 

of Institute of Chemistry at Tallinn 

University of Technology, Estonia 1.02.2009 31.01.2012 36 CSA-SA 1 TALLINNA TEHNIKAULIKOOL 

Võimekus VKE EXAIRDEC 

Development of Novel Exhaust Air 

Decontamination Process and 

Equipment for Food Processing 

Industry’s Applications, based on 

Non-Thermal Plasma Discharge 1.02.2010 31.10.2012 33 BSG-SME-AG 10 

Eesti Kütte- ja 

Ventilatsiooniinseneride Ühendus 

Võimekus Teaduspotentsiaal OPENGENE 

Opening Estonian Genome 

Project for European Research 

Area 1.12.2009 30.11.2012 36 CSA-SA 1 TARTU ULIKOOL 

Võimekus VKE HESTOR 

Development of Thermal Storage 

Application for HVAC solutions 

based on Phase Change 

Materials 1.11.2010 31.10.2012 24 BSG-SME 6 TRV Kliima 

Võimekus VKE SAFEMETAL 

Increasing EU citizen Security by 

utilizing innovAtive intelligent 

signal processing systems For 

Euro-coin validation and metal 

quality testing 1.12.2010 30.11.2012 24 BSG-SME 10 ARDORAN OU 

Võimekus VKE DYNICP 

Innovative Intracranial Pressure 

and Volume Wave Monitoring 

System 1.12.2011 30.11.2013 24 BSG-SME 8 

OSAUHING EESTI 

INNOVATSIOONI INSTITUUT 
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Võimekus VKE ALUCYC 

Development of new technology 

for aluminium dross complete 

recovery 1.12.2011 31.03.2014 28 BSG-SME 6 METALLURG ENGINEERING OU 

Võimekus VKE E-SIGNAGE 

Electronic paper message board 

for outdoor use  

with carbon NanoBud display 

module and GPRS I/O layer 1.11.2011 30.04.2013 18 BSG-SME 9 VISITRET DISPLAYS OU 

Võimekus VKE HERMES 

Innovative, Highly Efficient Road 

Surface Measurement and 

Control System 1.08.2012 31.07.2014 24 BSG-SME 8 ARDORAN OU 

Võimekus VKE SMART-HIP 

Sensor Based Detection of 

Implant Loosening in Total Hip 

Replacements 1.02.2014 31.01.2016 24 BSG-SME 5 Electronics Design Ltd 

Võimekus VKE E-SIGNAGE-D 

Viability verification and market 

launch preparations for outdoor 

electronic message board 

displays 1.01.2014 31.08.2015 20 CP 6 INVENT BALTICS OU 

Võimekus SiS ARK OF INQUIRY 

Ark of Inquiry: Inquiry Awards for 

Youth over Europe 1.03.2014 28.02.2018 48 CSA-SA 13 TARTU ULIKOOL 

 

                                                           
i Tegemist on taotluse esitamise ja selle allkirjastamise vahel toimunud muudatustega 


