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Horisont 2020 – sissejuhatus 
 



Raamprogramm  

EL Teaduse ja Innovatsiooni Raamprogramm 
• lühivormis RP1 kuni RP7  

• RP8 sai nimeks hoopis Horisont 2020 

Euroopa teadusruumi teadus- ja arendus-
tegevust ning rahvusvahelist koostööd 
toetav programm 
 

http://en.wikipedia.org 

 



Horizon 2020 
EL suurim teadust ja innovatsiooni toetav programm 
• Eelarve ligi €80 miljardit  
• kestus 7+ aastat (2014 to 2020)  
• Püüab kaasata teisi rahastajaid 

– ettevõtlus 
– liikmesriigid 
– jm 

• Eeldatakse/lubatakse rohkem 
– teadusavastusi  
– lahendusi sotsiaalsetele probleemidele  
– liidrirolli globaalses teaduses  
– ideid EL majandusolukorra parendamiseks 

• Horisont 2020 teenib Innovaatilise Liidu eesmärke 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Raamprogrammi juhtimine 

Teadlased 
Ettevõtjad-

innovaatorid  
jt 

Euroopa Komisjon 
DG Research 

 
Valdkondlikud 

ekspertide 
komiteed 

NCP-d ehk 
konsultandid 

Riikide 
määratud 
eksperdid 

Programmi-
komitees 



Horisont 2020: Tööprogrammid 

Tööprogramm on dokument, kus on esitatud 
• uurimisteemad, mida rahastatakse 
• (kogu)eelarve + soovitused projektide eelarveks 
• muud nõuded projektidele 

Tööprogramm on 2 aastane: (2014-15; 2016-17) 
• osa teemasid ‘aktiivsed’ ühel aastal 
• osa teemasid ‘aktiivsed’ teisel aastal 
• mõned teemad mõlemal aastal 

Tööprogramm võib jaotuda osadeks, millel 
• Sõltumatu eelarve 
• Valdkondlikud piirid (nt Food = SFS + BG + BE+RUR) 
• Erinevad taotlemistähtajad 



H2020 Tööprogrammi struktuur 

Sissejuhatus 
• Määratletakse valdkond ja tööprogramm 
• Sealt leiab mõjukriteeriumid! 
• Muu üldine teave 

Rahastatavate teemade kirjeldused 

• Kõige olulisem osa, loe hoolega ja küsi abi 

Kokkuvõtvad tabelid  

• Taotlusvooru avanemise ja sulgumise kuupäevad 
• Eelarved teemade ja teemaplokkide lõikes 
• Muu lisateave 



H2020 Tööprogrammi struktuur 

Rahastatavate teemade kirjeldused 

• Teema tunnusnumber, see määratleb 

• Valdkonna 

• Taotlemise aasta  

• Teema pealkiri 

• Teema põhjendus – challenge 

• Eeldatava projekti sisu ja ambitsioon – scope 

• Projekti eeldatav maksumus 

• Eeldatav mõju – impact 

• Projektitüüp 

 

 



Horisont 2020 projekti tüübid 

Tegevus Rahastus-
määr 

Tavaline 
eelarve 

RIA Teadus- ja innovatsioon 100% 3-8 M€ 

IA Innovatsioon* 70% 2-3 M€ 

CSA Toetavad tegevused 100%  2 M€ 

Uue instrumendid** varieeruv puudub 

  * Vt TRL – technology readiness level 
** VKE instrument, auhinnad, PCP, PP … 



Horisont 2020 projekt 

Võtmesõnad: 

• Oivalisus ja uudsus     /excellence/ 

• Mõju: kellele/millele; ulatus /impact/ 

• Rakenduskava, teostatavus  /implementation/ 

• Finantsreeglid      /financial rules/ 

• Tegevuste tüübid     /type of activity/ 

• Koostöö ja rahvusvahelisus  /cooperation/ 

 



Horisont 2020 koostöö 

Osalevad riigid 

EU 28 + assotsieerunud riigid 

• Albaania 

• Armeenia 

• Bosnia and Hertsegoviina  

• Fääri saared 

• FYROM 

• Gruusia 

• Iisrael 

• Island 

• Moldova  

• Montenegro 

• Norra 

• Serbia  

• Šveits +/- 

• Tuneesia 

• Türgi 

• Ukraina 

 



Horisont 2020 koostöö 

Asutuse tüübid 

• Akadeemilised ja 
teadusasutused 

• Ettevõtted, klastrid 
– NB! VKEd! 

• Riigiasutused 

• Organisatsioonid 

• Eraisik? 
 



Horisont 2020 koostöö 

Konsortsiumi miinimumnõuded 

• Vähemalt 3 partnerit 

• Vähemalt kolmest EL+ riigist 

• Üksteisest sõltumatud 

Nõuded partnerile 

• Kindel roll projektis 

• Pädevus antud ülesande täitmiseks 

• Koordinaatoril – finantsvõimekus  

 

Ideaalne konsortsium: 
• Balansseeritud 
• Geograafiliselt 
• Partneri tüübilt 
• Poliitiliselt 



Rollid konsortsiumis 

Koordinaator 
– jälgib, et tegevuskava täitmist  

– jälgib eelarvet 

– suhtleb Euroopa Komisjoniga 

Partner, tööpaketi juht 
– vastutab tööpaketi raames toimuva eest 

Partner 
– vastutab oma ülesannete eest 

– annab aru koordinaatorile ja/või tööpaketti juhile 

– finantsaruanne PP kaudu 

 



Konsortsium ja koostööprojekt 

Partner 4 

Partner 5 
Partner 3 

Partner 2 
 

Partner 6 
Projekti liider  

ja/või manager 

EUROOPA KOMISJON 



Horisont 2020 projekt 
Kuidas? 

• Hea idee  

– Uudsus! 

• Meeskond 

• Taotluse koostamine 

• Taotluse esitamine 

 

• Edu! 



Teabevärav 

Osaleja Portaal - Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal  

• Info 
– Tööprogrammid 

– Reeglid 

• Taotluse menetlemine 
– Ettevalmistamine 

– Esitamine 

– Aruandmine 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


Kokkuvõte 

Esmalt tutvu programmiga ja pane tähele 

• Mõnel sõnal/terminil on mitu tähendust 

• Definitsioonid konkreetses dokumendis 

• Projekti dimensioonid ja iseärasused 

H2020 konsultandid:   
ETAG    www.etag.ee  

http://www.etag.ee/


Valdkondlikud konsultandid Eestis 

• Nõustamine taotlusvooru valikul 
• Tööprogrammide sisu 
• Tehniline abi 
• Taotluste läbivaatamine/nõustamine 
• Teaduspoliitika kujundamine 
• EK valdkondliku PROGRAMMIKOMITEEtöö 

Konsultandid leitavad:   

http://www.horisont2020.ee/kontaktid/ 

http://www.etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/  

 

http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://www.etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/
http://www.etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/


Uudiskiri 

• Eesti Teadusagentuuri uudiskiri, kord kuus 
http://uudiskiri.etag.ee/  

• Kontakt: Kristi Auli (kristi.auli@etag.ee) 

• Pikemad artiklid, valdkondlikud ülevaated, 
sündmuste kokkuvõtted 

• Võimalus avaldada artikleid oma projektidest, 
sündmustest 

 

http://uudiskiri.etag.ee/
http://uudiskiri.etag.ee/
http://uudiskiri.etag.ee/


Infolist 

• Eesti Teadusagentuuri infolist 
etag-uudised@mm.etag.ee  

• Teave ETAgi tegevuste kohta 

• uudiseid uurimistoetuste,  
• raamprogrammi,  
• rahvusvaheliste koostöölepingute,  
• teaduse populariseerimise konkursside jms 

• Listiga saab liituda  

http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised  

mailto:etag-uudised@mm.etag.ee
mailto:etag-uudised@mm.etag.ee
mailto:etag-uudised@mm.etag.ee
http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised
http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised
http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised
http://mm.etag.ee/mailman/listinfo/etag-uudised


H2020 tugistruktuur Eestis 

• www.horisont2020.ee  

 

• Konsultandid: 

 http://www.horisont2020.ee/kontaktid/  

 

• http://uudiskiri.etag.ee/  

 

• List – kontakteeru Kristi.Auli@etag.ee  
 

http://www.horisont2020.ee/
http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://www.horisont2020.ee/kontaktid/
http://uudiskiri.etag.ee/
http://uudiskiri.etag.ee/
http://uudiskiri.etag.ee/
mailto:Kristi.Auli@etag.ee


Horisont 2020 – osalejaportaal 
 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Avalikult kättesaadav info 

Vajalik taotleda 
ligipääs 



Parooliga seotud 
personaalne info 

Parooliga sisenemine 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm








Hetkel olemas info: 
143 suletud konkursi/1749 teema,  
37 avatud konkursi/276 teema,  
20 planeeritava konkursi/105 teema 
kohta 



























Projektides osalemise alus – 
valdkondlik tööprogramm 





















Tehnoloogilise küpsuse tase - TRL 
 

Tasemed 1 – 4  iseloomustavad varast  uurimis- ja arendustegevust 

• 1: baasuuringud 
• 2: tehnoloogia formuleerimine 
• 3: rakendusuuringud 
• 4: väikesemahuline prototüüpimine 

Tasemed 5 – 8 tähendavad prototüüpimist ja reaalse süsteemi 
valideerimist töökeskkonnas 

• 5: suuremahuline prototüüpimine 
• 6: valmis prototüüp 
• 7: demo 
• 8: kommertsialiseerimisvalmidus 

9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud 





Partnerite leidmise võimalused 



Partnerite otsimine 

• Komisjoni andmebaas CORDIS 

• Temaatilised andmebaasid 

• Muud andmebaasid 

• Võrgustikud  



Partnerite otsimine: CORDIS 



Partnerite otsimine: CORDIS 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 



Partnerite otsimine: CORDIS 

Otsisõna 
„FOOD“ 
tulemused 



Partnerite otsimine: CORDIS 

Klikk lihtsalt  
„Partner profiles“ 
peal 



Partnerite otsimine: CORDIS 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– valdkonna  

–osaleva riigi järgi 

• Võib kasutada ka omaenda otsisõnu 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– valdkonna  

–osaleva riigi järgi 

Projektide 
andmebaas 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– valdkonna  

–osaleva rii 

Ette antud 
sorteerimis- 

vahendid 

Väli otsissõna 
sisestamiseks 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– va 
Sorteerimis- 

vahend 
„Programmes“ 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– valdkonn 

Sorteerimis- 
vahend 

„Subject“ 



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– valdko 

Otsingu tulemus: 
projektide loend 
programmi logoga  



Partnerite otsimine: CORDIS 

• Saab lugeda projektide kokkuvõtteid 

• Kokkuvõtte lõpus on koordinaatori 
kontaktid 

• Projekte saab sorteerida ette antud 

–programmi   

– va 

Projekti andmeväljad: 
• Pealkiri 
• Kestus 
• Maksumus 
• Taotlusvoor 
• Eesmärk 
• Lõppenud projektidel 

kokkuvõte 
• Koordinaator ja tema 

kontaktid 
• Vahel kõik partnerid 

loetletud 



Partnerite otsimine:  
temaatilised andmebaasid 

• NCP projektid 

• Muud RP projektid 

• Joint Undertakings (JU)  



Partnerite otsimine: NCP projektid 

Participant Portal on-line manual 
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Partnerite otsimine: NCP projektid 



Partnerite otsimine: NCP projektid 
Parteriotsingu vorm e profiil: 

• Üldandmed 

• Teadustegevuse kirjeldus 

• Tegevust ja oskusi kirjeldavad võtmesõnad 

–  originaalsus ja unikaalsus 

• Huvid raamprogrammi projektis 

– teemad, ülesanded, rollid, projekti kestus jms 

• Viide huvialusele teemale tööprogrammis 

 



Partnerite otsimine: JU andmebaasid 
 





Partnerite otsimine: IMI partnering 
 



Partnerite otsimine: BBI partnering 
 



Partnerite otsimine:  
muud andmebaasid 

• Paljudel riikidel riiklik andmebaas 

– nt ETIS 

• Mõnedel asutustel/projektidel 
partnerite andmebaas 

• jne 



Partnerite otsimine: võrgustikud 

• Tuttavad kolleegid teistes riikides 

• Endised projektipartnerid 

• Sõbra sõbrad 

• Tuttavad konverentsidelt 

• Kontaktid internetist v ühismeediast 

• jne 



Partnerite otsimine: NCP võrgustikud 

• Kodused NCPd 

– kontaktid www.etag.ee ja 
www.horisont.ee   

– suhtlevad kolleegidega üle Euroopa 

• Võib küsida teiste riikide NCP-delt 

– kontaktid Osalejaportaalist 

 

http://www.etag.ee/
http://www.horisont.ee/


Partnerite otsimine: NCP võrgustikud 



Partnerite otsimine: karmid tõed 

• Partneriotsing vs konsortsiumiotsing 

• Peab ise olema aktiivne 

– otsi kontaktid ja suhtle 

• Kõvad tegijad ei vaja andmebaase 

• Tee end siiski nähtavaks 

– erinevates andmebaasides 

– katseta otsisõnu 

 



Partnerite otsimine: partnerlusüritused 

• Partnering event, brokerage event 

• Silmast-silma kohtumised 

– eelnevalt kokku lepitud v juhuslikud 

• Projekti-idee esitamise võimalus 

– kuni 5 minutit 

–  projekti tutvustus 

–  iseenda kiidulaul 

• Andmed jäävad andmebaasi  

 



https://www.b2match.eu/h2020transportcall2017 



Horisont 2020  
 

Rahastusreeglid 

Margit Ilves  
2016 

 



Juriidiline alus: 

Kõik Horisont 2020 reeglid baseeruvad EL finantsregulatsioonil 
(EU Financial Regulation) ja osalusreeglitel (Rules for 
participation). 
 
Konkreetsed Horisont 2020 reeglid on kirjas mudel 
toetuslepingus (Model Grant Agreement). Osalejaportaalis 
leiab ka kommenteeritud mudel grandilepingu, mis on väga 
põhjalik ja ligi 650 lehekülge pikk. 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 



H2020 kommenteeritud toetusleping, ca 700 lk 
  
     Spetsiifilised mudelid 
 

General 
Model Grant 
Agreement 

ERC MGAs 

SME 
instrument 

MGAs 

Co-fund MGAs 

Marie-
Sklodowska 
Curie MGAs 



• lepingu objekti kirjeldus 

Peatükk 1: Sissejuhatav üldine osa 

• Elluviidavad tegevused, projekti algus ja kestus, eelarve ja selle ümberjagamise võimalused 

Peatükk 2: Tegevused 

• grandi suurus, kulude hüvitamise määr, lubatud kulud, kolmandate osapoolte kulude hüvitamine, in-kind 
panused, sanktsioonid 

Peatükk 3: Grant 

•  üldised kohustused, ressursside haldamine, ostude sooritamine, in-kind panuse kasutamine, 
allhanked, teadustaristu kasutamine, tulemuslikkuse hindamine 

•  Grandi haldamine, kulu- jm dokumended, aruandlus, avandd, vahe- ja lõppmaksed, audit 

•  Partneritele kuuluvad teadmised, projekti jooksul tekkinud uued teadmised, omandi kaitse ja 
jagunemine, ligipääsu võimaldamine, tulemuste kasutamine, infolevi 

•  Muu: sooline võrdõiusliikus, eetika, huvide konflikt, ohutus ja julgeolek, konfidentsiaalsus 

Peatükk 4: Õigused ja kohustused 

• Rollid ja vastutus, konsortsiumisisene töökorraldus (seotud konsortsiumilepinguga) 

Peatükk 5: Rollide jaotus 

•  Kulude hüvitamisest keeldumine, eelarve kärpimine, tagasimaksed Komisjonile, trahvid 

•  Maksete peatamine ja tegevuste lõpetamine, force majeure 

Peatükk 6: Kärped, karistused, projekti katkestamine jmt. 

•  Kommunikatsioon, lepinguga liitumine, lepingu jõustumine, muudatuste tegemine, vaidluste 
lahendamine 

Peatükk 7: Lõppsätted 



Toetuslepingu struktuur 

Lisa 1:  Projektitegevuste kirjeldus 

Lisa 2: Eelarve 

Lisa 3: Liitumisvormid, 3a ja 3b  

Lisa 4: Kolmandate osapoolte eelarve  

Lisa 5:  Finantsauditi vorm 

Lisa 6: Metoodikaauditi vorm 

TINGIMUSED 
(Terms and conditions) 



NB! Partnerite vaheliste 
probleemide lahendamise 

protseduur 



Lepingud 

• Konsortsiumileping - mudel 

http://www.desca-2020.eu/ 

 

• IPR Helpdesk 

https://www.iprhelpdesk.eu/services 

 

http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/services


Kuidas rahastamine toimub: 

• Lubatud kulude hüvitamine 

• Kindla maksumääraga hüvitamine (Flat-rate) (näiteks 
Marie Sklodowska Curie tegevused või kaudsed kulud) 

• Ühekordne summeeritud väljamakse (Lump-sum) 
(näiteks VKE meede) 

• Auhinnad 



Lubatud kulude tunnused 

• Tegelikud  

• Tekkinud projekti partneril 

• Tekkinud projekti eluea jooksul 

• Peavad olema välja toodud projektitegevuste kirjelduses 
(description of work) ning eelarves 

• Vastavad kasusaaja tavapärastele juhtimis ja 
raamatupidamistavadele, vastavale seadusandlusele 

• Kasutatakse vaid projektiga seotud eesmärkide saavutamiseks 

• Raamatupidamises kajastatud 

• On mõistlikud ja põhjendatud 

 

 



Mitteabikõlblike kulude tunnused 

 • Pole taotluses ette nähtud (nt allhange) 

• Võlgade teenindamise ja kahjumiga seotud kulud 

• Intressikulud 

• Valuuta vahetuskurssidega seotud kulud 

• Kulud pangateenustele, nt ülekandetasud 

• Ülemäärased ja mõtlematud kulud 

• Tagastatav käibemaks 

• Projekti pikenemisega seotud kulud, nt täiendavate 
tegevustega seotud kulud, mida pole lepingus ette nähtud 

• Topeltrahastamine 

 



Otsesed kulud 

Abikõlbulikud otsesed kulud – kulud, mis on 
otseselt seotud ja seostatavad projekti 
tegevuste elluviimisega 
• Personalikulud (inimkuu ja inimkuude arv) 

• Materjalid ja seadmed 

• Lähetuskulud 

• Põhivara (amortisatsiooni kulud) 

• Alltöövõtt  

• Muud otsesed kulud 



• Tegelikud personalikulud 

– Töölepingud ja töölepinguga 
võrdväärsed lepingud; seotud 
organisatsioonide töötajad; nn in-
house konsultandid 

• Ühikuhinnal baseeruvad 
personalikulud 

– Nt VKE omaniku tasu (EK määratud) 

 

Personalikulud 
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Kaudsed kulud 

Kulud, mida saab seostada ka teiste projektide või 
tegevustega, näiteks toetava (üld-) personali töötasu, 
büroo- ja halduskulud.  

Neid arvestatakse ja deklareeritakse fikseeritud 
osana (25%) otsestest kuludest, v.a.: 

- Alltöövõtt 

- Mitterahalised sissemaksed (in-kind contributions), 
mida ei kasutata toetusesaaja ruumides 

 



Maksed 

• Ettemakse 

• Vahemaksed 

• Lõppmakse 

 

→ Artikkel 21 GA (Payments and  

 payment arrangements) 

→ Jaotatud koordinaatori poolt 

 



 

Teadusprojektid 

Koordineerivad ja 
toetavad projektid 

 

Otsesed kulud 
 
 

100 % 

Kaudsed kulud 
 
 

25 % flat-rate 

Kokku  

Kõik tegevused ja kõik 
partnerid 

100 EUR 25  EUR 125 

 
 
Innovatsiooniprojektid 
 

Otsesed kulud 
 

70 % (100%) 
 

Kaudsed kulud 
  

 25 %  Ühtne  

             määr (flat-rate) 

 

Kokku  

Kasumit taotlevad 
organisatsioonid 

70 EUR  17,5 EUR  87,5  

Kasumit mitte taotlevad 100 EUR 25 EUR 125 

Rahastusmäärad 



Raha laekumine projekti jooksul 

Pre-financing – saabub 30 päeva pärast GA allkirjastamist või 10 
päeva enne projektitegevuste algust 

• Ettemaks katab üldjuhul ära esimese aruandlusperioodi kulud 
(kaheaastase projekti puhul 60-80% projekti kogukuludest).  

• Ettemaksust peab EK kinni 5% projekti kogutoetusest, mis 
läheb garantiifondi 

• Ülejäänud maksed toimuvad vastavalt kulutustele ja eelarvele 
90 päeva jooksul peale aruande esitamist 

• Viimane laekumine peab olema vähemalt 10 % kogu toetusest 
ning toimub pärast projekti edukat lõpetamist 

 
 

 



Muudatusi reeglites võrreldes 7RP-ga 

• Boonus 8000 eurot personalikuludeks, v.a. ettevõtted 

• Suure infrastruktuuri kulud otsesed (20 M€) 

• Ainult projekti jaoks töötav inimene ei pea enam pidama 
tööajatabeleid 

• Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 

• Elektroonilised allkirjad 

• 2-aastased tööprogrammid 

• Võimalus rahastust teiste EL fondide rahaga kombineerida 

• Tööaja standard 1720 tundi aastas (varem 1680) 

• Vahetuskurss ainult EKP oma ning aruandeperioodi keskmine 

• Auditid kuni 2 aastat pärast viimast makset (varem 5) 

• Auditi piir on 325 000 (varem 375 000) 

 



Taotlemine ja täiendav info 

• Participant Portal (sh H2020 Online Manual) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

• Kommenteeritud mudeltoetusleping 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/a
mga/h2020-amga_en.pdf  

• Helpdesk 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_servic
e.html#  

•  European IPR Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu/  

• Eesti Teadusagentuuri konsultandid www.etag.ee; www.horisont2020.ee 
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