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Et oleks selge: definitsioonid
Sotsiaalteadused:

sotsioloogia
majandusteadus
politoloogia
demograafia
õigusteadus
pedagoogika
kulturoloogia
kultuuriantropoloogia
inimgeograafia
semiootika
infoteadus

Humanitaarteadused:
ajalugu
teoloogia
filoloogia
kirjandusteadus
psühholoogia
semiootika
muusikateadus
teatriteadus
kunstiteadus

https://et.wikipedia.org/wiki/





Horisont 2020 projektitüübid

Tegevus Rahastus-
määr

Tavaline 
eelarve

RIA Teadus- ja innovatsioon 100% 5-10 M€

IA Innovatsioon 70% 2-3 M€

CSA Toetavad tegevused 100% 2 M€

Uue instrumendid* varieeruv puudub

* VKE instrument, auhinnad, precommercial procurements



H2020: SC1 tööprogramm 2016-17

Sisuline struktuur:

• Baasuuringud tervise ja haiguse mõistmiseks

• Haiguste ennetamine

• Haiguste ravi

• Aktiivsena vananemine ja eakate eneseabi

• Metoodika ja (suur)andmed

• Tervishoiusüsteemid



Horisont 2020: Ühiskonnaprobleem 1

Märksõnad: 

kihitatud kohordid
haruldased haiguste   

diagnostika ja ravi
noorte vaimne tervis
krooniliste haiguste ravi
võrdlev tõhususe uuring
regeneratiivmeditsiin

personaliseeritud meditsiin 
eakatele

in silico metoodika
tervishoiuökonoomika
personaalmeditsiini 

arvutimodellatsioon
digilugu (PPI)



Kus siis minu teema on?

Otsingu strateegia ja taktika:

1. Aiman ära H2020 valdkonna

2. Laen alla tööprogrammi

3. Otsin otsisõnadega „social“ vms

4. Uurin teema teksti lähemalt 

5. Leian endale koostööpartnerid
– Täidan enda kohta profiilivormi

– Laen selle partneriotsingusüsteemi

– Otsin ise partnereid ja suhtlen nendega



Otsin tööprogrammi



Tööprogrammid allpool …



Leian tööprogrammi!



Kasutan käsklust otsi! (cntrl F)
Ja otsisõna, nt „social“



Ja naudin otsingu tulemust!



Uurin teema teksti lähemalt …







Mida leidsime?

SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for 
well-being and care of people as they age 
• Eakate eneseabi IKT lahendused arvestades east, 

soost, tervislikust seisundist jms tulenevaid 
eripärasid

• RIA Research and Innovation action 

• Tähtaeg: 31. jaanuar 2017



Mida leidsime?

SC1-PM-17-2017: Personalised computer 
models and in-silico systems for well-being 
• Aruka tervisekäitumise arvutimodellatsioon (mäng?)

• Arvestagu elustiili, psühholoogilisi, majanduslikke jne 
aspekte

• Proposals will focus on multi-disciplinary research in 
medicine, Social Sciences and Humanities (SSH) and 
ICT 

• Tähtaeg: 14. märts 2017



Mida leidsime?

SC1-PM-20-2017: Methods research for 
improved health economic evaluation 
• Tervise ja tervishoiu majanduslikud aspektid

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 11. aprill 2017



Mida leidsime?

SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the 
divide in European health research and 
innovation 
• The proposals will propose concrete measures for 

tackling … policy, regulatory environment, and 
economic and socio-cultural factors including gender 
equality issues and gender dimension in research 
content

• Tähtaeg: 11. aprill 2017



H2020 Ühiskonnaprobleem 1 tähtajad

2017 teemad avanesid: 
28. juulil 2016
20. septembril 2016
8. novembril 2016
…

Taotuse esitamise tähtajad: 
alates jaanuarist 2017



H2020 tervise ja biotehnoloogia temaatika 
teiste valdkondade tööprogrammides

H2020 SC2 

Toiduga kindlustatus, säästev põllu-
majandus, mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus 

Lühidalt: Toit ja biomajandus



Biomajanduse definitsioon

Bioressurss

• Põllult

• Metsast

• Ookeanidest

• Siseveekogudest

• Toiduks

• Söödaks

• Ehitusmaterjaliks

• Energiaks ja kütuseks

• Ravimiteks

• Uuteks biomaterjalideks

H2020 SC2

H2020 SC3

H2020 BBI



SC2 tööprogramm 2017

Struktuuris 5 alajaotust:

• Sustainable Food Security

• Blue Growth

• Rural Renaissance

• Bio-based innovation for sustainable goods and services

• Other actions

Taotlusvoor avanes 14. oktoobril 2016

Tähtajad – enamuses 14. veebruar 2017 

vt ka Participant Portal



H2020: Toit ja biomajandus 

Võtmesõnad ja mõju kriteeriumid

• sidusrühmade kaasamine

• keskkonnasõbralikkus

• jätkusuutlik tootmine

• töökohad jm sotsiaalsed aspektid

• tervis ja tervislikkus

• ulatuslik (üle-euroopaline…globaalne) mõju

• …



H2020 SC2 2017: võtmesõnad

• Ökoloogia

• Ökonoomika

• Toiduainete pakendamine

• Magusained

• Rasvumine lapseeas

• Merest pärit toit

• Metsandus



H2020 SC2 2017: otsing võtmesõnadega

• SFS-04-2017
• SFS-18-2017
• SFS-20-2017
• SFS-29-2017
• SFS-30-2017
• SFS-34-2017
• SFS-35-2017
• SFS-36-2017
• SFS-39-2017

• SFS-40-2017
• SFS-46-2017
• SFS-48-2017
• BG-06-2017
• BG-07-2017
• BG-08-2017
• BG-11-2017
• BB-05-2017
• BB-08-2017

• RUR-02-2017
• RUR-03-2017
• RUR-05-2017
• RUR-09-2017
• RUR-10-2017
• RUR-12-2017
• RUR-13-2017
• RUR-15-2017
• RUR-16-2017



Mõni eredam näide

SFS-20-2017: Towards a science-based 
regionalisation of the Common Fisheries 
Policy 
• uudsed lähenemised kalanduspoliitikatele 

regionaalsel tasandil, sh

• sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

SFS-29-2017: Socio-eco-economics –
socio-economics in ecological approaches
• Maaelu ja biomajanduse sotsiaalsed, majanduslikud 

ja ökoloogilised mudelid

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

SFS-35-2017: Innovative solutions for 
sustainable food packaging 
• Uudsed lahendused toidu ja toiduainete 

pakendamiseks arvestades sotsiaalseid, 
majanduslikke ja ökoloogilisi asjaolusid

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

SFS-39-2017: How to tackle the childhood 
obesity epidemic? 
• Uudsed lahendused toidu ja toiduainete 

pakendamiseks arvestades sotsiaalseid, 
majanduslikke ja ökoloogilisi asjaolusid

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

BG-07-2017: Blue green innovation for 
clean coasts and seas 
• Vältimatu on sotsioloogide, majandusteadlaste,  

ökoloogide jpt erialade kaasamine

• IA Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

RUR-02-2017: Coastal-rural interactions: 
Enhancing synergies between land and 
sea-based activities 
• Vältimatu on sotsioloogide, majandusteadlaste,  

ökoloogide jpt erialade kaasamine

• RIA Research and Innovation action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Mõni eredam näide

BB-08-2017: Strategies for improving the 
bioeconomy knowledge of the general 
public 
• Vältimatu on sotsioloogide, majandusteadlaste,  

ökoloogide, pedagoogide jpt erialade kaasamine

• CSA Coordination and Support action

• Tähtaeg: 14. veebruaril 2017



Partnerite otsimine: CORDIS



Partnerite otsimine: NCP projektid

Participant Portal on-line manual
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Partnerite otsimine: NCP projektid



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 



Kus siis minu teema on?

Otsingu strateegia ja taktika:

1. Aiman ära H2020 valdkonna

2. Laen alla tööprogrammi

3. Otsin otsisõnadega „social“ vms

4. Uurin teema teksti lähemalt 

5. Leian endale koostööpartnerid
– Täidan enda kohta profiilivormi

– Laen selle partneriotsingusüsteemi

– Otsin ise partnereid ja suhtlen nendega


