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• Hinnata Eesti teadusasutuste ja ettevõtete positsiooni EL 
raamprogrammide erinevates allprogrammides 
rahvusvahelises võrdluses

• Analüüsida raamprogrammide mõju (erinevad aspektid)
• Anda soovitusi raamprogrammis osalemist toetavate 

poliitikate kujundamiseks selleks, et suurendada 
rahvusvahelise koostöö baasi ja tulemuslikkust Eesti jaoks

Uuringu eesmärk:



• Missugune on olnud Eesti üksikteadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete senine osalemine 
erinevates EL raamprogrammi allprogrammides võrreldes teiste riikidega?

• Missugune on olnud raamprogrammis osalejate profiil ning osalemise stiimulid, 
kogemused ja takistavad tegurid ning mõju teadlase, teadusasutuse, ettevõtte arengule 
ja tulemustele?

• Missugune on Eesti potentsiaal raamprogrammis osalemiseks ja mis tegurid seda 
mõjutavad?

• Kuidas saaks avalik sektor (aga ka teadusasutused) valitud teadlaste, teadusasutuste ja 
ettevõtete osalemist raamprogrammi erinevates allprogrammides toetada, missugused 
on ettepanekud muudatusteks, et raamprogramm sobiks paremini Eesti oselejate ja riigi 
rahvusvahelistumise eesmärkidega?

Täpsemalt annab uuring vastuse järgmistele 
küsimustele:



I: hinnatakse läbi rahvusvaheliste võrdluste Eesti teadlaste, teadusasutuste ja ettevõtete senist 
edukust (taotlemisaktiivsuse, rahastuse saamise ja lävendi ületamise mõttes) raamprogrammides 
osalemises (programmide, rollide ja teadusvaldkondade lõikes)
II: analüüsitakse, missugune on olnud raamprogrammis osalemise mõju teadlaste, teadusasutuste 
ja ettevõtete põhitegevuste tulemustele (teadlaste karjäärile ja publitseerimisele ning ettevõtete 
ekspordile, kasumlikkusele ja rahvusvahelisele koostööle)
III: viiakse läbi kvantitatiivne analüüs Eesti potentsiaali hindamiseks (7, 8 RP) ning kasutades ka 
I ja II etapi tulemusi hinnatakse, missugune on perspektiiv avaliku sektori poolt 
raamprogrammis osalemist toetada (sh missugune osalemise tase on lähtuvalt potentsiaalist 
realistlik saavutada) ja missugused saavutamise viisid oleksid sobivamad. 

Uuringu etapid



• antakse ülevaade Eesti senistest tulemustes raamprogrammides võrreldes teiste riikidega;
• kirjeldatakse, missugune on olnud RP osalemise senine mõju teaduskoostööle ja –

tulemustele erinevate osalejate lõikes;
• näidatakse, kui kaugel RP osalemises edukaimatest riikidest Eesti asub (võimalusel 

teadusvaldkonniti ja osalejate tüübiti);
• pakutakse välja konkreetsed soovitused teadusasutustele, ettevõtetele ja ministeeriumitele 

meetmete eesmärgipäraseks rakendamiseks, juhtimiseks ja tegevuste valikuks. 

Uuringu tulemuseks on inglisekeelne analüüsiraport 
(koos eestikeelse kokkuvõttega), kus:



Uuringu tegevus- ja ajakava


