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Ettekande teemad:

• H2020 nn 6. väljakutse: „Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond“
• 2018-2020 tööprogrammist üldisemalt

• 2018. a.  Tööprogrammi sisu

• Euroopa teaduse ja tehnika koostööprogramm (COST)



Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja 
kaasamõtlev ühiskond



Net4Society www.net4society.eu

• Partnerotsingu andmebaas

• Partnerlusürituste materjalid



2018.-2020. a. tööprogrammi märksõnad

Muutumine

Globaliseerumine

Digitaliseerimine

Kultuuriline mitmekesisus

4. Tööstusrevolutsioon

Migratsioon

Pagulased

Sunniviisiline ümberasumine

Migratsiooni mõju tööjõuturule

Migrantide kultuuriline 
integratsioon

IKT vahendite kasutamine

Faktidel põhineva info 
kogumine

Juhtimine

Usaldus; Sotsiaalsed õigused; 
Kodakondsus; Eristamine; 
Avatud innovatsioon; Julgeolek; 
Kaitsepoliitika; Digitaalne 
demokraatia; Avalike hüvede 
andmine; Digitaalne ühtne turg; 
Pilvetaristu; Populism; 
Radikaliseerumine; 
polarisatsioon



2018.-2020. a.  tööprogrammi konkursside teemad

3 peavaldkonda:

- Migration(71M€)

- Socioeconomic and cultural transformation in the context of the fourth
industrial revolution (126,9 M€)

- Governance for the future (139M€)

- Nn “muud tegevused” – VKE instrument, auhinnad, ekspertide
lepingud, hanked, suunatud grandid (eesistumise konverentsid), COST 
(109,11M€)



2018. aasta konkursid
Tähtaeg: 13.03.2018



http://metrocosm.com/global-migration-map.html

http://metrocosm.com/global-migration-map.html


Migatsioon

• MIGRATION-02-2018: Towards forward-looking migration governance: addressing 
the challenges, assessing capacities and designing future strategies RIA 3M€ (9M€) 
pikaajaline tõenditel põhinev poliitika; RV abi roll, arengukoostöö agentuurid, regionaalpoliitikad (NNC, ACP-
suunaline), seadusliku rände kanalid, inimkaubandus, salakaubandus, vabatahtliku ja sunniviisilise tagasimineku 
poliitikad, diasporaa osa, rände juhtimise mõõdikud. 

• MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for 
migrant children RIA 3M€ (6M€) soovitused andmete ja poliitikate osas; pagulaste ja varjupaiga 
taotlejate lapsed; 

• DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration 
through ICT-enabled solutions IA 3-4M€ (12M€) IKT põhised lahendused, kaasamine; 
lõimumine; koondandmed (õiguslik, päritolu, kultuuriline tagamaa, keeleoskused, meditsiinilised andmed 
jms

• MIGRATION-08-2018: Addressing the challenge of forced displacement RIA 3M€
(9M€) keskmise ja pikemaajalise massilise ümberasustamise  sotsiaalmajanduslikud mõõtmed; sotsiaal-
psühholoogiline dimensioon; vastu võtvad kogukonnad; praktikad ajaloos



Neljandat tööstusrevolutsiooni iseloomustavad mitmed valdkonnad, sealhulgas robootika, tehisintellekt, 
nanotehnoloogia, kvanttehnoloogia, biotehnoloogia, asjade Internet, 3D trükkimine ja autonoomsed 
sõidukid. Professor Klaus Schwab



Sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline muutumine neljanda 
tööstusrevolutsiooni kontekstis

• TRANSFORMATIONS-01-2018: Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological 
transformations RIA 3M€ (9M€) töö, tööhõive ja tootlikkuse tulevik; hoolekande süsteem ja sotsiaalkindlustus; haridus ja koolitussüsteemid; 
ajalooline perspektiiv

• DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services RIA 3-
4M€ (9M€) murrangulised tehnoloogiad avalikus halduses

• TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments CSA 1,5M€
(1,5M€) linnakeskkond; finantskriis; ebavõrdsus; linnaarengu uurimisplatvorm; eelnevad projektid, soovitused

• TRANSFORMATIONS-05-2018: Cities as a platform for citizen-driven innovation CSA 1M€ (1M€)avalik-õiguslikud asutused; 
edukad innovaatilised praktikad, säästlik innovatsioon; kodanikepõhine innovatsioon; eksperimenteerimine

• TRANSFORMATIONS-06-2018: Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts RIA
3M€ (7,5M€) kultuuri- ja loomemajandus; noorte tööhõive, vastupidav kriisile; mõõdikud; ärimudelid, IPR, nutikas 
spetsialiseerumine

• SU-TRANSFORMATIONS-09-2018: Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural 
goods CSA 1,5M€ (1,5M€) salakaubandus, ohustatud kultuuripärand

• DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitisation IA 4-5M€ (10M€) 
digitaliseerimine; kultuuripärand; tervikpilt, kultuuriturism; kultuuriajalugu

• TRANSFORMATIONS-14-2018: Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe –
Addressing the social and economic challenges in Europe RIA 3M€ (9M€) elujõuline majanduskasv; „tootlikus pusle“, 
globaliseerumise mõju; demograafilised muutused; globaalsed väärtusahelad; immateriaalne vara; uus majanduspoliitiline mõtlemine





Tuleviku juhtimine

• GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance RIA 3M€ (9M€) 
diferentseeritud integratsioon; sotsiaalsed kriisid, EL laienemine; ajalooline kontekst

• GOVERNANCE-03-2018: Addressing populism and boosting civic and democratic engagement RIA 3M€ (9M€) 
populistlikud erakonnad, tervikpilt populismist (filosoofiline, sotsioloogiline, kultuuriline, sooline, tulevikuline; sotsiaalmeedia, 
alaesindatud grupid, noored, keskmised ja pikaajalised stsenaariumid

• DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services CSA  1-
2M€ (1,5M€) avalikud teenused; eGovernment Action Plan; Euroopa koostalitlusvõime raamistiku rakendusstrateegia; ühine 
taristu

• GOVERNANCE-06-2018: Trends and forward-looking scenarios in global governance RIA 2,5M€ (6M€) globaalne 
juhtimine; ajalooline perspektiiv; võtmeinstitutsioonid (ÜRO, NATO,WTO;OSC); EL globaalne strateegia

• GOVERNANCE-08-2018: Partnering for viability assessments of innovative solutions for markets outside Europe 
CSA  9M€ a* 60 000€ (9M€) arenevad turud; partnerlus; avatud konkursid; 80% eelarvest välja

• SU-GOVERNANCE-11-2018: Extreme ideologies and polarisation CSA  1,5M€ (1,5M€) sotsiaalne häire, usaldamatus, 
empaatia puudumine, vihakõned, ajaloolised ja kultuurilised juured, meedia roll; prognoosid

• GOVERNANCE-14-2018: ERA-Net Co-fund - Renegotiating democratic governance in times of disruptions ERA-NET 
Cofund 3M€ (3M€)

• GOVERNANCE-15-2018: Taking lessons from the practices of interdisciplinarity in Europe CSA  1,5M€ (1,5M€) SSH 
integratsioon; interdistsiplinaarsus, parimad praktikad



COST
www.cost.eu



Lühidalt COSTist

- 36 COST liikmesmaad;

- Eelarve 300 miljonit eurot (püsivhindades) 7 aastaks kahest Horisont 2020 
tööprogrammist:

- Väljakutse 6 "Euroopa muutuvas maailmas - kaasav, innovatiivne ja 
läbimõeldud ühiskond"

- „Tipptaseme levitamine ja osaluse laiendamise„.

- Hetkel 256 aktiivset võrgustiku projekti (35 ootel ning 1015 lõppenud)

- 6994 osalejat, neist 3206 nn kaasamise riikidest, 726 RV partnerid, 354 Eestist



COST

 Avatus:
- võib esitada taotlusi kõigis valdkondades;
- kaasatud eri tüüpi organisatsioonid (avaliku ja erasektori, suured ja väikesed)
- kaasatud on kõik riigid (COST liikmesmaad, lähinaabrusriigid ja rahvusvahelised partnerriigid)
- avatud konkurss pidev : kaks korda aastas kogumistähtajad (kevadel ja sügisel)

 Taotluse esitamise, hindamise, valiku  ja kinnitamise (SESA) reeglid ja kord
- Taotluse esitamine toimub võrgustiku nimel peamise  partneri poolt (võrgustikus 
minimaalselt seitse riiki)
- HINNANG: toimub kaughindamine sõltumatute välisekspertide poolt, tulemuste 
ülevaatamine ad-hoc vaekogudes

- 2017. aastal uuendati nimekirja, Eestist esitasid oma kandidaadid TÜ, TTÜ, EMÜ
- VALIK: COST teaduskomitee (SC) professor Tõnu Meidla

- KINNITAMINE: vanemametnike komitees (CSO)

 Taotluskeskkond : http://www.cost.eu/participate/open_call

 Järgmine tähtaeg 25. aprill 2018

Materjalid/Item 6b - Approval Scientific Committee member.pdf
http://www.cost.eu/participate/open_call


Võimalused

• Teaduskoostöö võrgustike projektid

• Alustavate teadlaste meede

• Lühiajaliste teadusmissioonide meede

• Suveülikoolid 

• Konverentsid

• Publikatsioonid



COST võrgustiku projektid, mis on veel osalemiseks 
avatud

Code Title Science field / research area addressed by the action

CA16229 European Network for Environmental Citizenship Educational sciences

CA15221

Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, 
learning, research and writing development. Educational sciences; Languages and literature

CA15201 Archaeological practices and knowledge work in the digital environment History and Archeology; Media and communications

CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet Psychology

CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent History and Archeology; Media and communications

CA16204 Distant Reading for European Literary History Languages and literature

CA16105

European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing 
Techniques Languages and literature

CA16121

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the 
Collaborative Economy Media and communications; Economics and business; Sociology

CA16211

Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in 
Europe Philosophy, Ethics and Religion; History and Archeology; Political Science

CA15207 Professionalization and Social Impact of European Political Science Political Science

CA16206 Empowering the next generation of social enterprise scholars Political Science; Economics and business

CA16232 European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation Social and economic geography; Sociology; Political Science

CA16209 Natural Flood Retention on Private Land Social and economic geography; Economics and business

CA16222

Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected 
Transport

Social and economic geography; Media and communications; Economics and 
business

CA16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network Sociology; Political Science


