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Sisuprogrammi koostamine (kontekst)
● 2017 II p.a. avaldab Komisjon Horisont 2020 

vahehindamise tulemused
– Sisend H2020 rakendamiseks 2018-2020 
– Sisend järgmisesse, 2020+ raamprogrammi

● Seoses järgmise raamprogrammi 
ettevalmistustega on Komisjon tellinud 
uuringu „Economic rationale for investing in 
research and innovation“

● Järgmise EL eelarve (MFF) ettepanek 2017.a. 
esitatakse lõpus



Sisuprogrammi koostamine (strateegiad)
Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019
• „TAI poliitika tuleb tõsta majanduslike ja ühiskondlike  eesmärkide 

saavutamise keskse vahendi staatusesse, EL-i tegevused ja eelarve peavad 
vastama strateegias „Euroopa  2020“ seatud EL-i konkurentsivõime 
suurendamise eesmärkidele, et konkureerida ja teha koostööd maailma 
tasemel.“

• „Innovatsioonilõhe  kõrval  on  probleemiks ka EL-i killustatud TA 
koostöövormide ja partnerluse süsteem, milles liikmesriikidel, 
teadusasutustel ja ettevõtetel on piiratud ressursside tõttu väga raske 
osaleda, ning teadusruumi juhtimise ebaefektiivsus. Seetõttu on vaja 
järjepidevalt hinnata  ja  lihtsustada  EL-i TAI koostöövorme ja partnerlusi 
ning vähendada mittetoimivaid meetmeid.“

Euroopa 2020 ja selle juhtalgatus Innovaatiline Liit
• Kutsub ELi ja liikmesriike üles piiratud eelarve tingimustes hoidma või 

tõstma investeeringuid TAI-sse (3% SKPst)
• Seab eesmärgiks juurdepääsu lihtsustamise EL programmidele



Sisuprogrammi koostamine (ajakava)
sept • Teaduse sisuprogrammi arutelu HTMis

06 okt • Teaduse sisuprogrammi laiendatud arutelu ETAgiga

14 okt
• Ministeeriumide sisendi tähtaeg Riigikantseleile eesistumise eesmärkide, failide, tulemuste osas

18 okt • Sisuprogrammi kinnitamine  HTMi juhtkonnas

28 nov
• TAI valdkonna eesistumise seminar Riigikantselei, MKMi ja teadusnõunikega (tagasiside ja arutelu)

10 dets
• Riigikantselei saadab ministeeriumidele riikliku eesistumise programmi tagasiside saamiseks

12 dets • Teaduse peadirektori, Rober-Jan Smits visiit Eestisse



Teaduse ja innovatsiooni prioriteedid
1. Tipptasemel teadus ja innovatsioon kui Euroopa konkurentsivõime 

arengumootor
• H2020 vahehindamise tulemuste põhjal näidata TAI investeeringute olulist 

mõju ELi konkurentsivõimele ja keskset rolli teadmispõhise majanduse ja 
ühiskonna arengul.

• Laiendada arusaama tipptasemel teaduse ja alusuuringute väärtusest ja 
mõjust, mis on laiem ja mitmekesisem vahetust majanduslikust mõjust. 

2. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni partnerluste sidususe, 
avatuse ja läbipaistvuse suurendamine
• H2020 vahehindamise tulemuste põhjal saada ülevaade partnerluste 

toimimisest, temaatilisest jaotusest ja osalejate ringist (sh EL-13 vs EL-15?). 
• Kujundada põhimõtted temaatiliste partnerluste loomiseks, sulgemiseks ning 

avatuse suurendamiseks
 Tulemus: Nõukogu järeldused H2020 vahehindamise kohta ja suunised 

järgmiseks raamprogrammiks.



1. Tipptasemel teadus ja innovatsioon kui Euroopa konkurentsivõime arengumootor
Ajakava:
● mai 2017 Staff Working Document
● 16. juuni 2017 ERAC arvamus H2020 vahehindamise ja 

järgmise raamprogrammi kohta
● Juuni 2017 P. Lamy HLG raport
● Juuni 2017 Econometric study – RTD lubas drafti meiega 

jagada 25. juuli 2017 teadusministrite mitteametlik 
kohtumine: poliitiline arutelu

● 12. oktoober 2017 Teaduspoliitika konverents ja Tallinn 
Call for Action

● okt-dets 2017 Komisjoni teatis vahehindamise kohta
● 1. detsember 2017 KVN (teadus): Nõukogu järeldused 

H2020 vahehindamise kohta



2. Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni partnerluste sidususe, avatuse ja läbipaistvuse suurendamine
Ajakava:
● mai 2017 Staff Working Document
● Juuni 2017 P. Lamy HLG raport
● 16. juuni 2017 ERAC arvamus H2020 vahehindamise ja 

järgmise raamprogrammi kohta
● 25. juuli 2017 teadusministrite mitteametlik kohtumine: 

poliitiline arutelu
● okt-dets 2017 Komisjoni teatis vahehindamise kohta
● 1. detsember 2017 KVN (teadus): Nõukogu järeldused 

H2020 vahehindamise kohta



Töö EL Nõukogus
Teaduse töörühm:  15 - 17 kohtumist
Aruteluteemad:
- H2020 vahehindamise olulisemad teemad sh

- Innovatsioonilõhe ja osaluse laiendamise meetmete 
toimimine
- sünergia struktuurivahenditega
- avatud teadus sh avatud juurdepääsu mõju
- H2020 rakendamine, sh suur ületaotlemine, töötasud 

jm
- rahvusvaheline koostöö

- EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) 
vahehindamine (ja võimalik EIT määruse muutmine)

- Euratomi vahehindamine
- Võib-olla päranduvad Malta eesistumisest PRIMA ja 

ITER



Arutelu

● Kuidas TAI prioriteedid seostuvad üldise 
lähenemisega Eesti eesistumise programmi 
koostamisel?

● Mis on TAI sisuprogrammi ühisosa teiste 
ministeeriumidega?

● Kuidas hakkab toimuma koostöö eesistumise ajal?


