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„Osaluse laiendamise“ meetmed 

Teaming 
Uute (suure) tippkeskuste loomine või olemasolevate taseme 
märgatav tõstmine 

ERA Chairs 
Tippteadlase palkamine, mis tooks kaasa struktuursed 
muutused organisatsioonis 

Twinning Koostöö  tipptasemel teaduskeskustega mujal Euroopas 

Eesmärgiks vähem edukates liikmesriikides tipptasemel 
teadustegevuse arendamine 
 



„Osaluse laiendamine“: osaluskriteerium 

• Taotlusi võivad esitada ainult need riigid, kelle 
TA&I näitajad on alla 70% EL keskmisest nn 
komposiitkriteeriumi järgi: 
– kõrgelt tsiteeritud publikatsioonide osakaal  

– tipptasemel ülikoolide ja teadusasutuste arv milj 
elaniku kohta 

– patendiavaldused milj elaniku kohta 

– Euroopa Teadusnõukogu grantide maht 



Riikide jaotus komposiitindikaatori järgi 

 



Euroopa Teadusruumi 
õppetoolid 

(ERA Chairs) 



Euroopa Teadusruumi õppetoolid:  
ERA Chairs 

• Meetme eesmärgid 

• Taotlus 

• Eeldatav mõju 

• Õppetooli hoidja 

• Tingimused 

• Eelarve 

• ERA Chairs konkursid Horisont 2020 raames 

 



ERA Chairs konkursi eesmärgid 

• Tuua tipptasemel teadlasi ja 
teadusadministraatoreid ülikoolidesse ja 
teistesse teadusasutustesse, millel on 
potentsiaali tipptaseme saavutamiseks 

• Osalevad organisatsioonid peavad sisse viima 
struktuursed muudatused, mis toetavad 
tipptaseme saavutamist jätkusuutlikul moel. 



Taotlus 

• Taotlused võivad olla mistahes teadusvaldkonnast, mis haakub 
riikliku nutika spetsialiseerumise strateegiaga 
 

• Taotlus peab sisaldama tegevusi, mis tagavad Euroopa Teadusruumi 
prioriteetide rakendamise (open recruitment, peer review, gender 
balance, innovative doctoral training) 
 

• Taotlus peab sisaldama plaani, kuidas suurendada teadustöö 
võimekust: olemasoleva infrastruktuuri parem kasutamine, vajalike 
investeeringute kirjeldus ja strateegia, kuidas investeeringute jaks 
vahendeid saada (sh tõukefondidest)  



Eeldatav mõju 

• Organisatsiooni ja piirkonna kui terviku suurem 
atraktiivus tipptasemel teadlastele 

• Teaduslik tipptase õppetooli hoidja valdkonnas 

• Suurenenud osalus Horisont 2020 projektides jt 
rahvusvahelistes rahastusprogrammides 

• Institutsionaalsed muudatused ERA prioriteetide 
elluviimiseks 

• Panus riiklikku nutika spetsialiseerumise strateegiasse, 
sh rahastuse saavutamise tõukefondidest 



ERA õppetooli hoidja 

• ERA õppetooli hoidja peab olema tipptasemel 
teadlane ja teadusadministraator, kellel on 
tõendatud juhtimiskogemus 

• ERA õppetooli hoidja tuleb palgata avatud 
protsessi käigus 

• Õppetooli hoidja leping on täistööajaga 
• Organisatsioon peab tagama õppetooli hoidja ja 

tema meeskonna autonoomia 
• Õppetooli hoidja võib olla mistahes riigi kodanik 



Taotluse tingimused 

• Taotluse esitab üks organisatsioon (s.o mitte 
konsortsium) 

• EL rahaline panus on kuni 2,5 milj € viie aasta 
kohta 

• EL panus on kuni 90% projekti maksumusest 



Eelarve 

• ERA õppetooli hoidja ja tema meeskonna 
palgakulud 

• Struktuursete muutuste elluviimise toetamine: 

– ERA prioriteedid 

– Koolitused, koosolekud, publikatsioonid, patendid, 
seadmed (põhjendatud juhtudel), … 

• Grant ei kata teadustöö kulusid! 



Konkursid 

• Horisont 2020 jooksul kuulutatakse välja 3 
konkurssi: 
– 2014: 33,6 milj € 

– 2017: 33,9 milj € 

– 2019 ? 

 

• Pilootkonkurss toimus juba 7RP viimasel aastal 
2013 

 



Pilootkonkurss 2013 



Edukad projektid 



Policy  Research 
and 
 Innovation 

2- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Brief analysis of submitted proposals 

  

88 proposals submitted, of which 85 from eligible  
"Widening" countries  

 

Legend 

MD: Moldova 

MK: FYROM 

RS: Serbia 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

2- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Brief analysis of submitted proposals 

Evaluation Panel 

Number 

of 

proposals 

Medicine, Life Sciences 

  

26 

  

Mathematics, Engineering and ICT 

  

22 

  

Social Science and Economics 

  

15 

  

Environment 
  

14 

 

Physics & Chemistry 

 

11 

Coverage of scientific areas 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

2- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Brief analysis of submitted proposals 

Good coverage of scientific areas (highest number of 
proposals submitted under "Medicine, Life Sciences") 
 

 Proposals submitted from all 16 eligible countries 
 

 The highest number of proposals submitted from 
Portugal (13) and from Poland (9) 
 

 Significant number of submissions from eligible 
associated and candidate countries 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

2- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Evaluation 

  

Experts: 
 
 39 experts were selected according to their specific 

knowledge and experience, gender and geographic 
location (balance) 

 
 An Independent Observer was appointed to ensure 

fairness, equity and the correctness of the evaluation 
process 
 

 Two experts were also involved in the pre-screening 
and screening of ethics issues for the proposals (main 
and reserve lists) following the workflow established for 
H2020. 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

3- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Evaluation Results 

  

 Eligibility check of the 88 proposals submitted 
  

o 8 deemed ineligible 
o 2 declared inadmissible  
o 1 considered a withdraw 

 
 77 eligible proposals were evaluated 

 
 40 proposals passed all thresholds 

 
 37 failed 1 or more thresholds 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

4- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Funded projects 

Organisation Country Acronym 
Scientific  

Panel 

Requested EU 

contribution 

Tallinna Ülikool EE CEITER ECOSOC € 2.396.363,00 
THE CYPRUS INSTITUTE LIMITED CY CySTEM ENV € 2.500.000,00 

ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias 

Agrárias e Agro-Alimentares 
PT EnvMetaGen 

ENV € 2.228.000,00 
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK 
PL CREATE 

CHEPHY € 2.488.611,00 

UNIVERSIDADE DO MINHO PT FoReCaST LIF € 2.499.755,00 

INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I 

GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY 
PL BioEcon 

ECOSOC € 2.449.496,00 

THE CYPRUS FOUNDATION FOR MUSCULAR 

DYSTROPHY RESEARCH 
CY BIORISE 

MATENG € 2.273.546,00 
INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA 

PETRU PONI 
RO SupraChem Lab CHEPHY € 2.465.620,00 

RUDER BOSKOVIC INSTITUTE HR PaRaDeSEC MATENG € 2.434.500,00 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA PT ERAatUC LIF € 2.486.165,00 

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR PT 
EXCELLtoINNO

V LIF € 2.499.465,00 

TARTU ULIKOOL EE TransGeno LIF € 2.409.700,00 

TARTU ULIKOOL EE SynBioTEC LIF € 2.393.438,00 

TOTAL=  € 31.524.659,00 
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Policy  Research 
and 
 Innovation 

4- WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs 
– Country participation in funded projects 

Institution Country 

 Proposals per Country 

in the main list 

PT 4 

EE 3 

CY 2 

PL 2 

HR 1 

RO 1 

Total 13 
22 



Twinning 



Twinning: eesmärgid 

• Teaduasutuse teatud valdkonna tugevdamine  

• Koostöö vähemalt kahe rahvusvahelisel 
liidrikohal oleva asutusega mujalt Euroopast 

• Tulemuseks parem lõimumine tugevate 
konsortsiumitega ja edukam osalemine 
Horisont 2020 projektides ning muudes 
rahvusvahelistes rahastusprogrammides 



Seotus nutika spetsialiseerumisega 

• Soovitatav on seotus riigi nutika 
spetsialiseerumise eesmärkidega, kuid see 
pole määrava tähtsusega 

• „Alignment with the objectives of the Smart 
Specialisation Strategy of the MS/region is 
encouraged“ 

 



Taotlus 

• Taotluses tuleb ära näidata strateegia, kuidas 
toetatakse teadusliku tipptaseme saavutamist 
ja innovatsioonivõimekust valitud valdkonnas  

• Oluline on strateegiliste partnerite tase 

 

• Kokku vähemalt 3 organisatsiooni: 1 Eestist ja 
2 mujalt Euroopast 

 



Twinning: rahastus 

• EL poolne rahastus kuni 1 milj € 3 aasta kohta 

• Võimalikud tegevused: 
– ekspertide külastused ja lühiajalised koolitused; 

– seminarid, konverentsidel osalemine; 

– suvekoolide jmt korraldamine; 

– kommunikatsioon ja tulemuste levitamine. 

• EI rahastata teadlaste palkamist, seadmete 
ostu, teadustöö kulusid. 



Konkursid 

• Horisont 2020 jooksul kuulutatakse välja 3 konkurssi: 
– 2015: 64 milj € 

– 2017: 20 milj € 

– 2019 ? 

 

• 2015 konkursile laekus 553 taotlust (prognoositav 
edukus ~11,5 %) 

• Tulemused eeldatavalt septembri lõpuks 

• Eestist esitati >20 taotlust 



Teaming 



Teaming eesmärgid ja rahastus 

• Eesmärk: uute tippkeskuste loomine või olemasolevate 
taseme märgatav tõstmine 

• Partnerid: sihtriik/piirkond koostöös teadusintensiivse 
ülikooli/teadusasutuse või nende konsortsiumiga mujal 
riikides 

• Kaks etappi: 
1. Äriplaani loomine (rahastus kuni 0,5 milj € / 12 kuud)  

2. Tippkeskuse käivitamine (rahastus kuni 15 milj € / 5-7 a; 
riigipoolne märkimisväärne kaasfinantseerimine) 

 



1. etapi konkursi tulemused: 
– Konkursile esitati 169 taotlust 
– Rahastati 31 projekti (edukus 

18%): 
• Bulgaaria 2 
• Küpros 3 
• Tšehhi 3 
• Eesti 2 
• Ungari 3 
• Leedu 1 
• Läti 1 
• Malta 1 
• Poola 3 
• Portugal 4 
• Rumeenia 1 
• Serbia 1 
• Sloveenia 2 
• Slovakkia 4 

• Eestist esitati 5 projekti, neist 2 
(40%) olid edukad: 

– EE-IT - Centre of 
Excellence on 
Connected Digital 
Economy  
(TÜ + TTÜ + 
Edinburghi ülikool + 
ETAg) 

– FINEST TWINS  
(TTÜ + Aalto ülikool + 
Forum Viri + MKM) 
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