
Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, 
innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond

H2020 teabepäev 29. novembril 2018

Katrin Kello, Eesti Teadusagentuur

katrin.kello@etag.ee

Foto: Ethan Lindsey



H2020 ühiskonnaprobleemide samba “ühiskonnateema”



Kolm alateemat: Migration, Transformations, Governance



2019: osalejaportaali asemel rahastusvõimaluste portaal



Veidi peab teadma, mida otsida: SC6, Governance vms





Tähtaeg 14.03.2019, kokku 17 RIA ja kaks IA konkurssi



Migration konkursid 2019 – näited, märksõnad

• Uued IT-lahendused andmete analüüsiks, 
asjaosaliste teavitamiseks, teenuste ja poliitikate
kohaldamiseks – pagulastele mõeldud äppidest
andmebaasideni EL ametnikele (kavas rahastada
2 IA taotlust)

• migratsiooni mustrite, põhjuste ja modaalsuste
keskpikad ja pikaajalised stsenaariumid. Kval- ja 
kvant-meetodid, koostöö Eurostatiga jne (3 RIAt)

• migratsiooni enda ja vastavate poliitikate mõjud
eri tasandeil, eri distsipliinide vaates (3 RIAt)

• “pagulaste haldamise” rahvusvahelise korralduse
ja õigusliku konteksti analüüs. Kaugemad
eesmärgid – ülemaailmne pagulastega toimimise
kokkulepe, ELi ühtne asüülisüsteem (3 RIAt)



Socioeconomic and cultural 
transformations in the context 
of the 4th industrial revolution

• (eba)võrdne ligipääs kultuurilisele
eneseväljendusele ja 
pärimusloomele (kavas rahastada 3 
RIA taotlust)

• kultuuriturism piirkondade
arengutegurina (3 RIAt)

• sotsiaalne ebavõrdsus
linnakeskkonnas (2 RIAt)

Joonis: Christoph Roser allaboutlean.com



... transformations in the context of the 4th industrial revolution

• looming kui ühiskonda kujundav tegur, 
kunstilise loomingu jm sektorite
vastastikmõju muutuvas ühiskonnas (3 RIAt)

• IT-arengud laste (0-18) heaolu ja hariduse
aspektist (3 RIAt)

• kultuuriosaluse vormid muutuvas maailmas
(3 RIAt)

• läbimurdetehnoloogiad (nt plokiahel, 
suurandmete analüüs, asjade internet, 
simulatsioonid) avalikus halduses (2 RIAt)

• TAI süsteemide suurandmepõhised
analüüsiviisid (1 RIA taotlus 1M€)



Governance for the future

• usaldus eri institutsioonide suhtes EList teaduseni, 
usalduse mõiste kui selline (3 RIAt)

• riikide lõimumise ja arenguliinide erinevused ELis
(3 RIAt)

• sotsiaalpoliitikad ELis, ühtlustamise ja 
ühtlustatavused küsimused (3 RIAt)

• religiooni, poliitika ja identiteetide vastastikmõjud
teatud piirkondades/võrdlus (3 RIAt)

• ELi e-valitsuse platvormi võimalused eri sektorite
teenuseplatvormina (1 RIA)

• jagatud andmete põhised vahendid paremaks
poliitikakujundamiseks(2 IAt)

• kultuuriloome ja -tarbimine ELi digiturul, 
autoriõigused jms (3 RIAt)



Iga konkursi all vt ka tähtsaid üldisi dokumente



SSH teadlastele: vt ka 
teisi konkursse!

2017 lõpus avaldatud analüüs (301 lk) 

SSH aspektidest 2018 ja 2019

taotlusvoorudes: 

https://www.net4society.eu/_media/SSH
_Opportunities_Document_2018-
2020_update_final.pdf

2018 lõpus oodata värskendust

2020 taotlusvoorude kohta.



Väljaspool „kaasava ühiskonna“ teemat

• Eespool mainitutele sarnaseid teemasid ka teiste jaotiste all

 näiteks migratsioon, turvalisus, IT-arengud

• Lisaks rida muid, näiteks:

 linnakeskkond, linnaplaneerimine, infrastruktuuri planeerimine

 teaduskommunikatsioon, teadusharidus, kodanikuteadus

 IT, turvalisuse ja muu innovatsiooni eetilised ja õiguslikud aspektid 

 puhtale energiale ülemineku sotsiaalmajanduslikud aspektid



Ideid ja inspiratsiooni Net4Society lehel:



Eelarvelt

pisemad

alternatiivid: 

nt ERA-NET, COST



Vt ka pealtnäha teiste distsipliinide konkursse nt ETAgi uudistes!

Näide:

Tihti on 
SSH roll 
varjatum!



Konkursitüüpide võrdlus: valik SSH-le tähtsamaid

Konkursi tüüp Teema Eelarve Kestus Partnerite arv

ERC: Starting
Consolidator
Advanced

Vaba
1,5 M€
2,0 M€
2,5 M€

Kuni 5 a 1

ERC Synergy Vaba 10-14 M€ 6 a 2-4 PI-d (1-4 
organisatsiooni)

H2020 “RIA” (Research 
& Innovation Action)

Etteantud

Enamasti 3 M€. Omaosalust ei
nõuta 3-4 a Vähemalt 3 partnerit, 

tavaliselt ca 10H2020 “IA” (Innovation 
Action)

Enamasti 3-4 M€. Ülikoolidelt
omaosalust ei nõuta

ERA-NET konkurss
teadlase perspektiivist
(nt HERA, NORFACE)

Etteantud Orienteeruvalt 0,7-3 M€, aga
partneriti eraldi piirangud, nt Eestis
50-150 000€. Omaosalust enamasti
ei nõuta

2-3 a Vähemalt 3 partnerit, 
tavaliselt 3-7

COST Action Vaba Oleneb osalejate arvust, keskmine
0,52 M€. Peamiselt koostöökulud

4 a Vähemalt 5 partnerit, 
keskmiselt 25. Võimalik
liituda ka projekti käigus



Partneriotsingu võimalusi

• Huviliste (asutuste) profiilid kõigi avatud konkursside juures

• Net4Society partnerlusüritus oli paraku juba ära. Vt siiski
partnerlusüritusel osalenuid (net4society.eu)

• Net4Society’l on lisaks ka üldsine partneriotsijate register, aga vähemalt
osaliselt vananenud (osa profiile pole aktuaalsed)



Partneriotsing iga

taotlusvooru juures: 

asutus (või töörühm

asutuse nime all)



Partnerlusüritus möödas, aga osalejate andmed saadaval



Osalt vananenud andmed, aga midagi (kedagi) ehk siiski



Edukate projektide otsimise võimalusi

https://edukad.etag.ee

• Kõik Eesti osalusega 
projektid, toodud ka 
koordinaatorite nimed





cordis.europa.eu

• Pole isikute nimesid, küll on aga
osal juhtudel saadaval tulemusi
(avalikud deliveraablid, vahel ka
publikatsioonid)

• Otsinguvõimalus nt teema põhjal 

• Paremad (?) alternatiivid: 
• Sõnaotsing tekstist (Free text)

• otsing programmi põhjal (näide 
järgmisel slaidil)



Näide otsingust programmi 
põhjal 

Kitsendused:

• Programme: H2020 - Societal

Challenges - Society

• Content type: Project

• Advanced search: Eesti 

koordinaatoriga ‘RIA’



Tänan!


