
H2020 vahehindamine ja järgmise raamprogrammi ettevalmistused. 
Olulised valdkondlikud suunitlused ja debatid
Taivo Raud
HTM teadusosakond
07.12.2016



Horisont 2020 vahehindamise eesmärgid
1) Anda tagasisidet H2020 rakendamise 
ja seniste tulemuste kohta

- Mõju H2020 tööprogrammile 2018-2020 ilmselt siiski väike 
(ajaliselt ei jõua põhimõttelisi muutusi teha)

2) Anda sõnumeid RP9 kujundamiseks!
- Majandusliku mõju argumendid (Pascal Lamy töögrupp)
- Rakendamise korraldus (sh partnerlused)
- Madalama osalusega riikide osaluse suurendamine 
(Widening)



Vahehindamise ajakava
nov-jaanuar 16

• Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon H2020 vahehindamise teemal.

Mai 17
• EK avaldab SWD koos lisadega (hindamine vastavalt art 32 ja parema õigusloome kriteeriumidele + 16 valdkondlikku analüüsiraportit vastavalt H2020 struktuurile. MT PRES kavandab SWD tutvustamist ja arutelu KVNis.

Juuni 17
• kõrgetasemelise ekspertgrupi (HLG) sõltumatu hindamisraport vastavalt Terms of Reference’le, samas EC sõnul pigem tuleviku ja FP9 poole vaatav. EP ITRE H2020 rakendamise raporti avaldamine (rapportöör Ms Cabezon Ruiz)

30 juuni 17
• konverents Brüsselis sidusrühmadele. Pigem tulevikku vaatav sarnaselt HLG raportile, EC-l peaks selleks ajaks olema 'Bohemia' projekti tulemused. Eesti kõrgetasemelise esineja osalemine EC poolt oodatud EE PRES läheduse tõttu

25 juuli 17
• Ministrite mitteametlik kohtumine Eestis - ministrite arutelu H2020 vahheindamise kontekstis arutelu PRES TAI prioriteetide üle. Külaliseks plaan kutsuda HLG juht Pascal Lamy.  

sept 17 • EC avaldab eraldi vahehindamise SWDd art 185 ja 187 (JTId) partnerluste kohta

sept-nov 17
• vahehindamise SWD ja selle lisade põhjalik tutvustamine RWP kohtumistel koos aruteluga (tbc)

okt 17
• EC teatis + SWD. EK poliitilised järeldused H2002 kohta, sh art 185 ja 187, EC vastus HLG soovitustele, EC aruanne 7FP ex-post HLG soovituste rakendamise kohta. 19. okt toimub EE PRES Tippteaduse konverents.

dets 17 • COMPET teadus - Nõukogu järeldused H2020 vahehindamise kohta 



H2020 hindamise väljundid
● A Staff Working Document on the interim evaluation of Horizon 

2020 in which the Commission services will present and summarise 
all the evidence gathered and the factual evaluation results; 
[Tehniline]

– In addition to the Staff Working Document on the interim evaluation of Horizon 
2020, there will be two further separate staff working documents regarding the 
Article 185 initiatives and the Article 187 initiatives.

● A report from a High Level Group with strategic conclusions on 
maximising the impact of EU Research and Innovation programmes 
and a vision for future EU Research and Innovation [Sisuline]

● A Communication from the Commission reporting on the key 
interim evaluation results, the Commission's observations and 
response on the report of the High Level Group, and the 
implementation of the recommendations of the FP7 ex-post 
evaluation High Level Expert Group. [Sisuline, EK poliitiline]



Olulisemad teemad
● Uue RP9 ettepanek ehitatakse kolmele sambale: 

– H2020 vahehindamise tulemused;
– Study on economic impact; Pascal Lamy töögrupp;
– BOHEMIA projekt (foresight study)

● EK on toonud järgmise RP kontekstis toonud järgmised 
võtmeteemad: 

– Widening – Kas see peaks olema RP või SF teema? 
– Kaitseuuringud - järgmise RP sees või väljas?
– Grandid vs finantsinstrumendid ettevõtluse toetamisel
– Koostöö kolmandate riikidega (osalus langenud praegu märkimisväärselt)
– Järgmise RP struktuur. Praegu 3 sammast. Tipptaseme sambaga 

ollakse üldiselt rahul. Küsimus pigem, mis saab:
● innovatsiooni toetamisest (EIC debatt)
● ühiskondlike väljakutsete lahendamisega, sh partnerlused, P2Pd



EL eelarve kontekst (MFF 2021+)
● BREXIT (netomaksjaid vähem)
● Soovitakse rohkem paindlikkust kriisidele 

reageerimiseks (kuni 20% sildita raha): 
– Rändekriis, julgeolek, majanduskriis jm

● Ühtekuuluvuspoliitika (SF) ja põllumajanduspoliitika 
(CAP) suurima surve all (sest need kõige suuremad)

● Raamprogrammil probleeme mõjude esitlemisel
– FP9 puhul kaalutakse repackaging „TAI tükid teistest 

valdkondadest“
● RP eelarve liikumisruum suur (60 BEUR kuni 100 

BEUR vahel – EP, Ehler). 



Eesti tänane osalus Horisont 2020-s

http://h2020viz.vinnova.se/#/country?countryNames=%5B%22Estonia%22%5D
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