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„Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks“  
Programmi eesmärk ja fookus

Horisont 2020 läbivaks põhimõtteks on kontseptsioon, mil nimeks vastutustundlik 
teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation, RRI):

• Ühiskonna kaasamine teaduse tegemisse alates probleemide väljaselgitamisest 
ja planeerimisest (osalusprotsesside väljatöötamine, väliste ekspertgruppide 
kasutamine, valdkondadeülene teadus ja innovatsioon)

• Kogu teadlaskonna potensiaali parem kasutamine (naisteadlaste osakaalu 
eesmärk 40%), soolõime teaduses ja innovatsioonis

• Teaduseetika põhimõtete järgimine kogu protsessi jooksul alates planeerimisest

• Avatud juurdepääs teadustulemustele ja andmetele

• Seosed teadusharidusega, teadlaskarjääri atraktiivsuse suurendamine



„Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks“  
2017. aasta konkurss

Peamine eesmärk:

Luua toimiv koostöö teaduse ja ühiskonna vahel, tuua teadusesse ja 
innovatsiooni uusi talente ja ühendada kõrgetasemeline teadus 
ühiskonna vajaduste ja vastutusega

• Teemad jagatud 4 valdkonnaks:
1. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete 

rakendamine teadus- ja teadust rahastavates organisatsioonides 
(edaspidi RRI rakendamine organisatsioonides)

2. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete 
rakendamine läbivalt Horisont 2020 programmis (RRI 
rakendamine H2020s)

3. Teadmistebaasi suurendamine RRI ja sellega seotud 
valdkondade kohta (Teadmistebaasu suurendamine)

4. Teaduse ja innovatsiooni kaasav ja ennetav juhtimine 
(teadusharidus, eetika, soolõime)

• Kohustus osaleda avaandmete (open data) piloodis

• Taotluste esitamise tähtaeg 30.08.2017



RRI rakendamine organisatsioonides

SwafS.03.2016-2017 – Support to research organisations to 
implement gender equality plans (GEPs)

– subjektiks nii puhtad teadusasutused, teadust rahastavad asutused kui 
ülikoolid

– GEPide 3 peamist eesmärki:

• Barjääride eemaldamine naisteadlaste karjääriteelt

• Soolise tasakaalutuse vähendamine otsustusprotsessides

• Suurema tähelepanu pööramine teadusprogrammides soolistele 
aspektidele

– Toetust antakse asutustele GEPide loomiseks sh auditi tegemiseks 
kehtivatele praktikatele, strateegiate loomiseks, rakendamiseks ja 
selle täitmise jälgimiseks

– Kõik projektipartnerid peavad GEPid looma ja taotlusest peab paistma 
kõigi partnerorganisatsioonide juhtkonna toetus

– Plaan tuleks teha 48 kuuks

– Eelarve a’ ~1.5-2M€, rahastatakse nii palju taotlusi kui eelarve 
võimaldab

• Projekti tüüp: Coordination and Support Action

• Teema kogueelarve: 6.1M€



RRI rakendamine organisatsioonides

3 organisatsioonide võrgustike loomisele suunatud teemat: 

• Esimesel kahel projekti tüüp: Coordination and Support Action ja

• kumbagi eelarve 7.1M€, rahastatakse mõlemas kuni 2 taotlust

1. SwafS.05.2017 : New constellations of Changing Institutions and 
Actors

– Eesmärk on tuua kokku organisatsioone sektoritest, mis juba on 
kaasatud RRI temaatikasse ja kus juba toimuvad muutused (ülikoolid, 
teadusasutused, riigiasutused, ettevõtted) ning nn uutest sektoritest, 
mis alles hakkavad kaasa tulema (ettevõtted, KOVid, MTÜd jt 
laiemat üldsust kaasavad organisatsioonid)

– Sisuks kogemuste vahetus ja uute koostöövormide planeerimine RRI 
valdkondades jms

2. SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in 
Industrial Sectors

– Eesmärgid eelmisega sarnased, aga põhitegijateks ettevõtted ja 
tööstus.



RRI rakendamine organisatsioonides

3. SwafS-08-2017: European Community of Practice to support 
institutional change

• Eesmärk luua praktikute võrgustik ja tugistruktuur gender-in-science 
valdkonna arendamiseks, et:

– Vahetada kogemusi, luua materjale ja mentorlus-süsteem, et toetada vähem 
kogenud organisatsioone

– Pakkuda sel teemal koolitust ja informatsiooni ning tuge GEPide 
koostamiseks

– Luua ja töös hoida foorum kogemuste vahetamiseks

– Kaardistada seni veel kaasamata organisatsioonide, piirkondade ja/või riikide 
vajadused valdkonna arendamiseks

• Projekti tüüp: Research and Innovation action

• Eelarve 3M€, rahastatakse 1 taotlus



RRI rakendamine H2020s

SwafS-10-2017: Putting Open Science into action

Eesmärk luua nö näidisprojekt „Avatud teaduse“ põhimõtete 
ellurakendamiseks H2020 väljakutsetes.

• Projekti fookus peaks olema suunatud ühes (või mitmes) 
Horisont 2020 programmi ühiskondlikus väljakutses esile 
toodud probleemi(de)le

• Projektide formaat võiks olla inspireeritud FP7 rahastatud 
MML skeemidest, mille käigus koondati erinevate seotud 
elualade inimesed ühiseid probleeme identifitseerima ja 
lahendama

• Projekti tüüp: Research and Innovation action

• Eelarve 3M€, rahastatakse 1 taotlus



Teadmistebaasi suurendamine

4 teemat: 

• Research and Innovation action 

• Eelarved 3-4M€, igas rahastatakse 1 taotlus

• Oluline on konsortsiumi geograafiline haare – partnereid vähemalt 
10 riigist

1. SwafS-11-2017: Science education outside the classroom

– Eesmärk: uurida mitteformaalse ja informaalse teadushariduse 
rolli ja mõju

– Esmane oodatav tulemus: heade praktikate identifitseerimine 
ja väljaspool formaalharidust omandatud informatsiooni mõju 
õpilastele ja ühiskonnale laiemalt. 

2. SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for 
RRI

– Eesmärk: uurida kas ja millised on erinevate RRI aspektide 
võimalused innovatsiooni väärtusahelas – kas nende 
arvestamine annaks midagi juurde ka majanduslikult jms

– Esmane oodatav tulemus: lisaks võimaluste kaardistamisele ka 
olemasolevate heade praktikate identifitseerimine ja levitamine



Teadmistebaasi suurendamine

3. SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation 
– An approach to co-creation

– Eesmärk uurida, milline on RRI aspektide mitte 
arvestamise majanduslik ja ühiskondlik kahju, 
kirjeldada võimalusi ühiskonna laiemaks kaasamiseks 
teaduse ja innovatsiooni protsessi

– Esmane oodatav tulemus: tugi tulevaste poliitikate 
väljakujundamiseks, parem arusaam protsessidest ja 
tulemustest erinevate kultuuriliste, ühiskondlike ja 
õiguslike protsesside taustal. 

4. SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI

– Eesmärgid:

• Erinevate maailmas toimivate-arendatavate RRI 
suunaliste platvormide identifitseerimine ja analüüs

• Võrdlevad uuringud kaasatud sihtrühmade ja 
organisatsioonide teemal – sh olukord arengumaades 

• RRI võimalused ja roll eelneva taustal 



Teadusharidus, eetika, soolõime

5 teemat:

– Cooperation and Support Action

– Enamusel eelarved 2-3M€, rahastatakse 1 taotlus

1. SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results 
in evidence based policy: a focus on non-medical research

2. SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a 
European perspective focusing on security and human rights aspects

3. SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in 
support of sustainability and governance, taking account of the 
international context



Teadusharidus, eetika, soolõime

4. SwafS-26-2017: Science4Refugees - Support to highly skilled 
refugee scientists

• Kogueelarve 1M€, rahastatakse kuni 10 taotlust

• Seotakse EURAXESS portaaliga, tegevused võivad olla nii riigi kui 
regiooni tasandil

5. SwafS-27-2017: Implementing a European Train-the-trainers 
initiative with regard to Ethics and Research Integrity

• Loodavad koolitused peavad tuginema dokumendis „Europe Code 
of Conduct for Research Integrity“ sätestatud põhimõtetel

• Koostööd tuleb teha ka varem sel teemal rahastatud algatustega

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


Lisainfo

• Valdkonna 2017. aasta Tööprgramm

• 2017 kevadel toimub Brüsselis programmi partnerlusüritus koos Euroopa 
Komisjoni infopäevaga, mis on võimalus :
– küsida küsimusi otse Euroopa Komisjonilt 
– tulla välja oma ideedega, leida neile toetajaid ja potensiaalseid 

partnereid
– kohtuda organisatsioonidega, kes valmistavad ette taotlusi ja otsivad 

uusi partnereid
– 2016 ürituse info koos osalejate profiilidega

• Võimalused teistes Horisont 2020 tööprogrammides
– 2017. aasta täiendatud versioon valmib novembri lõpus

JÄLGIGE REKLAAMI!

• Konkursid avanevad aprillis 2017

• Tähtaeg 30.08.2017

• Alati võib Eesti Teadusagentuurist nõu küsida:
Terje Tuisk
terje.tuisk@etag.ee

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf
http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/D.5.3-SwafS-opportunities-in-Horizon-2020-WP2016-2017.pdf
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