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HORISONT 2020

• EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 
(järjekorras 8.)

• Panustab EL poliitikate elluviimisesse TAI tegevustega
• Eesmärgid:

• Majanduslikud (töökohad ja majanduskasv)
• Globaalsete probleemide lahendamine
• Euroopa teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni 

positsioon maailmas
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HORISONT 2020

• Finantseering toetuste näol (enamjaolt)

• Regulaarselt avatud taotlusvoorud

• Koostööprojektides miinimumnõuded 
kaasatud partnerite arvule ja asukohale

• Eestisse tulnud 126 milj. eurot (2014 - ).
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Horisont 2020: Tööprogrammid

Tööprogramm on dokument, kus on esitatud
• (uurimis)teemad, mida rahastatakse
• (kogu)eelarve + soovitused projektide eelarveks
• muud nõuded projektidele

Tööprogramm on seekord 3 aastane: (2018-2020)
• osa teemasid ‘aktiivsed’ ühel aastal
• osa teemasid ‘aktiivsed’ teisel aastal
• mõned teemad mitmel aastal

Tööprogramm võib jaotuda osadeks, millel
• Sõltumatu eelarve
• Valdkondlikud piirid (nt Food = SFS + BG + ISIB)
• Erinevad taotlemistähtajad
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H2020: TAOTLEMINE

• Taotlusvoorudega saab 
tutvuda ja taotlust esitada läbi
Osalejaportaali:

• Otsing teema, märksõna, 
vabateksti järgi.

• Eriline rõhk oodatavate 
eesmärkide, tegevuste 
ulatus/maht ja mõju 
mõistmisele ja seletamisele

• Projektipartnerite otsing
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc


H2020: TAOTLEMINE
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H2020 KOOSTÖÖ
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• EL 28 + assotsieerunud riigid

• Island

• Norra

• Albaania

• Bosnia and Hertsegoviina 

• FYROM

• Montenegro

• Serbia 

• Türgi

• Iisrael

• Moldova 

• Fääri saared

• Šveits

• Ukraina

• Tuneesia

• Gruusia

• Armeenia



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/projectresults/index.html

H2020 KOOSTÖÖ

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html


VALDKONDLIKUD KONSULTANDID 

EESTI TEADUSAGENTUURIS (NCP)
• Nõustamine taotlusvooru valikul
• Tööprogrammide sisu
• Tehniline abi
• Taotluste läbivaatamine/nõustamine
• Teaduspoliitika kujundamine
• (… + EK valdkondliku PROGRAMMIKOMITEEtöö)
• Konsultandid leitavad: 

http://www.horisont2020.ee/kontaktid/



INFOLIST

Eesti Teadusagentuuri infolist:

https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave

List vahendab ETAgi uudiseid uurimistoetuste, 
raamprogrammi, rahvusvaheliste koostöölepingute, 
teaduse populariseerimise konkursside ning kõigi 
teiste Teadusagentuuri tegevuste kohta.

https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave


UUDISKIRI

Kord kuus jõuab listi kaudu lugejateni ka Eesti 
Teadusagentuuri uudiskiri, mis koondab olulisi uudiseid ja 
artikleid.
http://uudiskiri.etag.ee/

Pikemad artiklid, valdkondlikud ülevaated, sündmuste 
kokkuvõtted
Võimalus avaldada artikleid oma projektidest, 
sündmustest

http://uudiskiri.etag.ee/

