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ERC KONKURSID 2019

ERC grandid: tingimused, 

esitamine ja hindamine

Tulemused ja statistika

Eesti toetusmeetmed ERC 

grandi taotlejaile



STARTING GRANT = ALUSTAVA TEADLASE GRANT
CONSOLIDATOR GRANT = VÄLJAKUJUNENUD TEADLASE GRANT

ADVANCED GRANT = EDASIJÕUDNUD TEADLASE GRANT
SYNERGY GRANT = SÜNERGIA GRANT

2019 konkursid
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ERC GRANDID

• StG ja CoG eesmärk on toetada tipptasemel teadlasi, kes on loomas või 
tugevdamas omaenda teadusrühma (või -teemat)

• AdG sihtgrupiks on tippteadlased, kes on juba tunnustatud
teadusliidrid.

• SyG toetab 2-4 tipptasemel teadlase läbimurdelist koostööprojekti, mis 
poleks võimalik koostööta 

• Grantide eesmärk on anda üksikteadlastele parimad võimalused oma 
loovuse rakendamiseks

• Taotlused peavad olema teaduslikult teedrajavad, ambitsioonikad, kuid 
teostatavad

• Teaduslik tipptase on ainuke hindamiskriteerium
• Taotlused võivad olla mistahes valdkonnast (nn alt-üles lähenemine)
• Taotlusi esitavad üksikteadlased (koos töörühmaga) töötamiseks 

Euroopa liikmesriigis või H2020-ga assotsieerunud riigis
• Taotlejad võivad olla mistahes rahvusest
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EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED



ORGANISATSIOONI ROLL

• Grant antakse organisatsioonile liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis, mis omakorda sõlmib grandihoidjaga töölepingu vähemalt 
grandi kestuseks.

• Taotlusele tuleb lisada organisatsiooni kinnituskiri, millega org. 
kohustub tagama grandihoidjale sõltumatuse ja administratiivse abi.

• Grant on portatiivne

• Grandihoidja peab ERC projekti heaks töötama:

• StG: vähemalt 50% oma tööajast;

• CoG: vähemalt 40% oma tööajast;

• AdG ja SyG: vähemalt 30% oma tööajast.

• Grandihoidja peab vähemalt 50% oma ajast veetma liikmes-
või assotsieerunud riigis*
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ERC GRANTIDES



STG JA COG

StG:
• Taotleja (esimese) PhD kraadi 

saamisest peab 01.01.2019
olema möödunud vähemalt 2
aastat ja mitte enam kui 7 
aastat*

• Rahastus: kuni 1,5 milj € / 5 a

– lisarahastus kuni 0,5 milj €

• Taotlejal peab olema vähemalt 
üks oluline publikatsioon 
põhiautorina või ilma juhendaja 
osaluseta

CoG:
• Taotleja (esimese) PhD kraadi 

saamisest peab 01.01.2019

olema möödunud üle 7 ja 

mitte enam kui 12 aastat*

• Rahastus: kuni 2 milj € / 5 a

– lisarahastus kuni 0,75 milj €

• Taotlejal peab olema mitu 

olulist publikatsiooni 

põhiautorina või ilma 

juhendaja osaluseta
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TINGIMUSTE VÕRDLUS



ADG

• Rahastus: kuni 2,5 milj € / 5 a

– lisarahastus kuni 1 milj €

• Hinnatakse taotleja teadustööd viimase 10 jooksul. Eeldatavad tulemused (üks
või mitu alljärgnevast):

• 10 publikatsiooni põhiautorina

• 3 monograafiat

• 5 patenti

• 10 kutsutud esinemist mainekail rahvusvahelistel konverentsidel

• 3 ekspeditsiooni

• 3 korraldatud mainekat rahvusvahelist konverentsi

• Rahvusvaheline tunnustus: auhinnad, akadeemiate liikmelisus

• Oluline panus noorte teadlaste karjääri arendamisse

• jne
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TINGIMUSED



SYG

• Rahastus: kuni 10 milj € / 6 a

– lisarahastus kuni 4 milj €

• Taotluse esitavad koos 2-4 teadlast, kellest igaüks vastab kas StG, 

CoG või AdG profiilile

• Üks taotlejaist on administratiivses mõttes korrespondent

• SyG üks taotlejaist võib töötada väljaspool EL ja assotsieerunud riike, 

v.a. korrespondent.
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TINGIMUSED



PIKENDUSED

• Naised: iga sündinud lapse kohta 18 kuud pikendust (sõltumata 
sellest, kes laps sündis enne või pärast doktorikraadi kaitsmist) – või
kauem, kui tegelik vanemapuhkus oli pikem (18 kuu pikenduse jaoks
piisab lapse sünnitunnistusest; pikem puhkus tuleb tõendada
dokumentidega)

• Mehed: pikendus tegeliku vanemapuhkuse võrra (sõltumata sellest, 
kes laps sündis enne või pärast doktorikraadi kaitsmist)

• Lisaks: pärast doktorikraadi kaitsmist pikaajalise haiguse, 
kaitseväeteenistuse ja kliinilise õppe võrra pikendus 

• Piirangud: varem taotluse esitanuile, kes on saanud esimeses voorus
hinde B (2018. konkursil) või C (2017. või 2018. konkursil)
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JA PIIRANGUD



TAOTLEMINE

• Taotlemine käib elektrooniliselt Research Participant Portali kaudu ning sarnaneb teiste Horisont 
2020 konkursside taotlusprotsessile

• Tähtajad:

• StG 2019: 17.10.2018

• CoG 2019: 07.02.2019

• AdG 2019: 29.08.2019

• SyG 2019: 08.11.2018

• StG & CoG taotlusjuhend (Information for applicants): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-
guide19-erc-stg-cog_en.pdf

• StG konkurss:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-
2019-stg.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide19-erc-stg-cog_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html


TAOTLEMINE
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PARTICIPANT PORTAL



TAOTLUSVORMID
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• Taotluse A osa 
(administratiivsed 
vormid):
– Taotluse üldinfo, sh 

abstrakt ja paneel

– Osalevate 
organisatsioonide admin. 
andmed

– Eelarve tabel

– Eetika tabel

– Lisaküsimused

• Taotluse B osa:
– B1:

a) 5 lk taotluse teaduslik 
sisukokkuvõte

b) 2 lk taotleja CV

c) 2 lk taotleja senised 
teadussaavutused

– B2: 15 lk teaduslik taotlus

a) State of the art ja 
eesmärgid

b) Metoodika

c) Ressursid, sh eelarve



LISADOKUMENDID

• Organisatsiooni kinnituskiri (vastavalt etteantud vormile; 
allkirjastatud, tembeldatud, skaneeritud)

• Doktorikraadi tõendava diplomi koopia (StG ja CoG)

• Pikenduse taotlemisel seda tõendavad dokumendid (laste sünni 
tõendamiseks piisab sünnitunnistuste koopiatest)

• Eetika lahtikirjutus
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HINDAMISPROTSESS
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STG JA COG

1. aste

• Loetakse ainult 
osa B1

• Taotlejad 
saavad hinde 
A, B või C

• Hinde A 
saanud 
lähevad edasi 
teise vooru

2. aste

• Loetakse 
osasid B1 ja B2

• Lisaks paneeli 
liikmetele 
küsitakse 
hinnanguid 
sõltumatutelt 
ekspertidelt

• Toimuvad 
intervjuud

Lõpphinnang

• Paneel
otsustab
lõplikud 
hinded ja 
järjestuse

• Taotlejad 
saavad hinde A 
või B

• Hinde A 
saanutest kõik 
ei pruugi 
rahastust 
saada



ERC HINDED
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1. aste:

A: pääs teise vooru

B: kõrgel tasemel, kuid 
mitte piisavalt, et 
pääseda teise vooru

C: ei ole piisavalt 
kõrgel tasemel

2. aste:

A: vastab täielikult 
ERC tipptaseme 
kriteeriumile ja 
rahastatakse piisava
eelarve olemasolul

B: ei vasta täiel määral 
ERC tipptaseme 
kriteeriumile ja ei 
rahastata.



ERC PANEELID

Füüsika ja inseneriteadused: 10 paneeli

Eluteadused: 9 paneeli

Sotsiaal- ja humanitaarteadused: 6 paneeli

Paneelide juhid ja liikmed möödunud konkurssidel: 
https://erc.europa.eu/document-library/results?f%5B0%5D=field_document_category%253Aparents_all%3A17
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https://erc.europa.eu/document-library/results?f[0]=field_document_category:parents_all:17


ERC PANEELID
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Social Sciences and Humanities
 SH1 Individuals, Markets and Organisations

 SH2 Institutions, Values, Environment and Space

 SH3 The Social World, Diversity, Population

 SH4 The Human Mind and Its Complexity

 SH5 Cultures and Cultural Production

 SH6 The Study of the Human Past

Life Sciences
 LS1 Molecular and Structural Biology and  

Biochemistry

 LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and 
Systems Biology

 LS3 Cellular and Developmental Biology

 LS4 Physiology, Pathophysiology and  
Endocrinology

 LS5 Neurosciences and Neural Disorders

 LS6 Immunity and Infection

 LS7 Diagnostic Tools, Therapies & Public Health

 LS8 Evolutionary, Population and Environmental 
Biology

 LS9 Applied Life Sciences and Biotechnology

Physical Sciences & Engineering
 PE1 Mathematics

 PE2 Fundamental Constituents of Matter

 PE3 Condensed Matter Physics

 PE4 Physical & Analytical Chemical Sciences

 PE5 Synthetic Chemistry and Materials

 PE6 Computer Science & Informatics

 PE7 Systems & Communication Engineering

 PE8 Products & Process Engineering

 PE9 Universe Sciences

 PE10 Earth System Science

Igas paneelis on paneeli juht ja 10-16 
paneeli liiget



PANEELIDE LIIKMED
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STG & COG HINDAMISKRITEERIUMID

Ground-breaking nature, ambition and feasibility

Ground-breaking nature and potential impact of the research project

To what extent does the proposed research address important challenges?

To what extent are the objectives ambitious and beyond the state of the art (e.g. novel 
concepts and approaches or development across disciplines)?

To what extent is the proposed research high risk/high gain?

Scientific Approach

To what extent is the outlined scientific approach feasible bearing in mind the extent that 
the proposed research is high risk/high gain (based on the Extended Synopsis)?

To what extent is the proposed research methodology and working arrangements
appropriate to achieve the goals of the project (based on the full Scientific Proposal)?

To what extent does the proposal involve the development of novel methodology (based 
on the full Scientific Proposal)?

To what extent are the proposed timescales, resources and PI commitment adequate and 
properly justified (based on the full Scientific Proposal)?
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1. RESEARCH PROJECT



STG & COG HINDAMISKRITEERIUMID

Intellectual capacity, creativity and commitment

Intellectual capacity and creativity

To what extent has the PI demonstrated the ability to conduct ground-
breaking research?

To what extent does the PI provide evidence of creative independent 
thinking?

To what extent does the PI have the required scientific expertise and 
capacity to successfully execute the project?
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2. PRINCIPAL INVESTIGATOR



VIITED JA MATERJALID

https://erc.europa.eu/

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/ind
ex.html
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https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


TULEMUSED JA STATISTIKA
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ERC GRANDID ORG RIIGI JÄRGI

23



TAOTLUSTE EDUKUS

24



EESTI ERC GRANDID
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6 PÕHIGRANTI, 1 POC



8 EESTI GRANDIHOIDJAT MUJAL
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Other 8 Estonian nationals are based with 
their ERC grant abroad 



TOETUSMEETMED ERC TAOTLEJAILE
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MOBILITAS PLUSS ERC GRANDI
TAOTLEMISE EDUKUSE TÕSTMISE

MEEDE
„Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“
ehk „Mobilitas Pluss.

Kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 2015. aastal.

Elluviijaks Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (teadusprogrammide
osakond).

Mobilitas Pluss kogueelarve aastateks 2016 kuni 2023 on 35 373 770 €
(kogusummast 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond).

ERC grandi taotlemise edukuse tõstmise meetmele kavandatud 1 800
000 € (s.h. Euroopa Regionaalarengu Fond katab 1 621 710 € ja riiklik

kaasfinantseerimine 190 790 €) ja ERC grandi taotlemise koolitustele ning
õppevisiitidele 150 000 €.
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PROGRAMMI EESMÄRK

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/mobilitas-pluss-
mobiilsustoetused/erc-grandi-taotlemise-toetus/
Toetame teadlasi,
• kes on ERC grandi taotlusega jõudnud teise hindamisvooru (hinne A või B),
• kuid kes on ERC grandi rahastamisotsusest ikkagi ilma jäänud.
Pakume neile võimalust:
• jätkata oma teadustööd Eestis ja järgmises taotlusvoorus Eesti T&A asutuse

egiidi all esitada uus ERC grandi taotlus.
Hüvitame refinantseerimise põhi-mõttel partnerite (s.o. T&A asutuste) kulud, kus
teadlane töötab.
• ERC taotlusega seotud teadustöö kulusid;
• uue ERC grandi taotluse ettevalmistamise kulusid;
• edukate välisriikide ERC grandihoidjate juurde toimuvate visiitide kulusid.
• Hüvitatavate kulude summa sõltub samal ajal välja antavatest riigieelarvelistest 

personaalsete uurimistoetuste määradest (kuid mitte üle 100 000 euro aastas) 
ning kulusid hüvitatakse kuni 1,5 aasta jooksul.
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MOBILITAS PLUSS ERC GRANDI TOETUS

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/mobilitas-pluss-mobiilsustoetused/erc-grandi-taotlemise-toetus/


TOETAME VEEL

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/mobilitas-
pluss-mobiilsustoetused/koolitused-ja-oppevisiidid-teadlastele/

Koolitused ja konsultatsioonid
Intervjuukoolitus – StG ja CoG teise vooru jõudnuile
Lühiajalised õppevisiidid
• Meetmega hüvitame kuni viis päeva kestvate ERC granditaotluse koostamisega

seotud edukate ERC grandihoidjate juures toimuvate konsultatsioonide, koolituste
vms. õppevisiitide kulusid.

• Ühe õppevisiidi kulusid hüvitatakse kuni 1500 €.
• Hüvitame refinantseerimise põhimõttel partnerite, s.o. teadlaste „koduasutuste“

kulud.
• Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas – mais ja oktoobris
• ERC lühiajalise õppevisiidi toetuse taotlus esitatakse ETIS vastaval vormil.
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ERC GRANDI TAOTLEJAID

http://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/mobilitas-pluss-mobiilsustoetused/koolitused-ja-oppevisiidid-teadlastele/

