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Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks –
2019. aasta konkurss 
• Strateegilised suunad: 

1. Organisatsioonides toimuvate muutuste toetamine ja kiirendamine 

2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis 

3. Kodanikuteaduse (Citizen Science) arendamine ja toetamine 

4. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi arendamine 

 

• Panus Horisont 2020 programmi läbivatesse teemadesse: 

Vastutustundlik  teadus ja innovatsioon (RRI) 

Teadlaskarjääri atraktiivsuse suurendamine 

Koostöö kolmandate riikidega 

 

• Taotluste esitamise tähtaeg  - 2. aprill 2019 

• 2-astmeliste teemade lõpptaotlusetähtaeg - 7. november 2019 

 



1. Organisatsioonides toimuvate muutuste 
toetamine ja kiirendamine (1) 
SwafS-01-2018-2019 – Open schooling and collaboration on science 
education  
Eesmärk ja sisu:  Eesmärk on teadushariduse piire laiendada koolist välja 
mitte- ja informaalsesse haridusse, et toetada koostööd ja ettevõtete, 
ülikoolide ja vanemate kaasamist haridusse.  
(terminoloogia ja taust, poliitikaülevaade) 
 

Oodatavad tulemused: 

Lühiajaline: eri tüüpi asutuste partnerlusest sündiv põnev, paremini 
kaasaegse teadusega seotud ja motiveerivam teadusharidus; keskmine: 
tegevuste tulemusena peaks ühiskonna parem võimekus vastu võtta 
informeeritud otsuseid; kaugem: teadlaskarjääri atraktiivsus ja teadlaste ja 
inseneride arvu suurendamine Euroopas 
 

Projekti tüüp: Coordination and Support Action (CSA) 

2-astmeline hindamine.  
Tähtajad: 2. aprill eeltaotlused ja 7. november  täistaotlused 

Eelarve:   4.5M€ (rahastatakse 3 taotlust) 

 

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_Brief_Science_Education.pdf


1. Organisatsioonides toimuvate muutuste 
toetamine ja kiirendamine (2) 
SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation 
funding (RFO) and performing organizations (RPO) 

Eesmärk ja sisu: Selleks, et paremini täita Euroopa eesmärke on vaja muutusi 
kõigis 5 RRI valdkonnas (kodanikuteadus ja avalikkuse kaasamine; 
teadusharidus; soolõime; teaduseetika ja hea teadustava; avandmed) 
teadusorganisatsioonides – nii neis kus teadust tehakse (RPO) kui neis, mis 
teadust rahastavad (RFO).   

Oodatavad tulemused: Eeldatakse, et projekti toimumise ajal viivad 
konsortsiumi kuuluvad organisatsioonid ellu struktuursed muudatused ühes 
või veel parem kui kõigis 5 valdkonnas. Osalejate seas peaks olema nii neid, 
kellel on juba mingid kogemused kirjeldatud valdkondadega tegelemisel kui 
ka neid, kes on algajad. Eelistatud on uute partnerluste teke.  

 

Projekti tüüp: CSA 

Eelarve: 6M€, rahastatakse 4 taotlust 

 



1. Organisatsioonides toimuvate muutuste 
toetamine ja kiirendamine (3) 
SwafS-08-2019: Research innovation needs&skills training in PhD 
programmes  

Eesmärk ja sisu:  Eesmärk on ettevalmistada koolitus, mis võimaldaks noortel 
teadlastel paremini aru saada oma tulevikuvõimalustest. Koolituse raames 
peaks kindlasti pakkuma konsultatsiooni, mis on fokusseeritud 
karjäärivõimalustele nii akadeemias kui sellest väljaspool. 

 

Oodatavad tulemused: Tulemusena oodatakse koolituse näidispaketti, mida 
oleks ka piloteeritud ja mida kõik ülikoolid saaksid vajadusel kasutada ja mis 
aitaks noortel teadlastel peale post-doc-i paremini oma karjääri planeerida.    

 

Projekti tüüp: CSA 

Eelarve: 2M€, rahastatakse 2 taotlust 

 



2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis (1)  

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organizations to implement 
gender equality plans  (GEP) 

Eesmärk ja sisu: Soolise tasakaalu ja soolõime meetmete struktuurne 
rakendamine nii teadusasutustes, teadust rahastavates  asutustes kui 
ülikoolides. GEPide 3 peamist eesmärki: 

– barjääride eemaldamine naisteadlaste karjääriteelt; 

– soolise tasakaalutuse vähendamine otsustusprotsessides; 

– sooliste aspektide praktiline integreerimine teadusesse ja 
innovatsiooni. 

Toetust antakse asutustele GEPide loomiseks sh auditi tegemiseks 
kehtivatele praktikatele, strateegiate loomiseks, rakendamiseks ja selle 
täitmise jälgimiseks. Plaan tuleks teha vähemalt 48 kuuks. 

Oodatavad tulemused: Kõik projektipartnerid peavad GEPid looma ja 
taotlusest peab paistma kõigi partnerorganisatsioonide juhtkonna toetus.  

Projekti tüüp: CSA 

Eelarve: 9M€, rahastatakse 3-4 taotlust 



2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis (2) 

SwafS-11-2019: Scenarios for n award/certification system for gender 
equality in research organisations and universities in Europe 

 

Eesmärk ja sisu: GEP-id on mõnes EL riigis tänaseks tavalised, teistes 
mitte niiväga.  Kuna tegemist on positiivsete algatustega (seal kus neid 
rakendadakse), siis arvatakse et kogemust tuleks rohkem levitada.  On 
riike, kus selle tegevuse eest on juba olemas auhinnaskeemid ja 
käesoleva teema eesmärk on:  

a) olemasolevaid praktikaid analüüsida ja  

b) b) teha ettepanekud Euroopa skeemi väljatöötamiseks.  

 

Oodatavad tulemused:  Analüüs ja vähemalt 3 stsenaariumit, millega EK 
saaks edasi töötada. 

 

Projekti tüüp: RIA 

Kestus: maksimaalselt 24 kuud 

Eelarve: 1,5M€, rahastatakse 1 taotlus 



2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis (3) 

SwafS-12-2019: The gender perspective  of science, technology and 
innovation (STI) in dialogue with 3rd countries 

 

Eesmärk ja sisu: Kaardistada, kuidas soolõime teemad on praegu 
hõlmatud erineva taseme rahvusvahelisse koostöösse STI valdkonnas 
vaadates kolme peamist aspekti:  

1) sooline võrdsus teadlaskarjääris,  

2)  ... otsustusprotsessides,  

3) sooaspekti sisuline arvestamine teadusprojektide planeerimisel ja 
elluviimisel.  

 

Oodatavad tulemused: Soovitused teema edasiseks integreerimiseks 
koostöösse kolmandate riikidega.  

 

Projekti tüüp: RIA 

Eelarve: 2M€, rahastatakse 1 taotlus 

 



4. Kodanikuteaduse (citizen science, CS) 
arendamine ja toetamine (1) 
SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science 

Eesmärk: Reaalsete kodanikuteaduseprojektide elluviimine 

Taustaks poliitikaülevaade 

 

Sisu: CS sisuliste tegevuste elluviimine, eelistatud on valdkondadeülesed 
teemad, teadustegevused peavad olema selgelt kirjeldatud.  

 

Oodatavad tulemused: Tulemuseks peab olema kodanikuteadlaste abiga 
loodud uus teadmine, uued tehnoloogiad või olemasolevate parem 
rakendamine. CS võib kasutada vahendina teadushariduses noortele või 
täiskavanutele jne.  

 

Projekti tüüp: RIA 

Eelarve:  10M€, rahastatakse ~5 taotlust 

 

http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_brief_Citizen_Science_SiSnet.pdf


4. Kodanikuteaduse (CS) arendamine ja 
toetamine (2) 
SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction 
modes 

Eesmärk: Seoses sellega, et tavalised inimesed üha enam osalevad teaduses 
on kerkinud teaduses uusi eetilisi aspekte: osalevate inimeste ohutus, nende 
potensiaalne ekspluateerimine, suurandmed ja sellega seotud 
privaatsusküsimused, intellektuaalse omandi küsimused.  

Käesoleva teema eesmärk ongi selgeks saada, millised need küsimused on, 
millised juriidilised aspektid juba täna sellega seotud on,  kaardistada 
milliseid lahendusi on juba täna kasutatud.  
 

Oodatavad tulemused: Välja tuleb pakkuda printsiipide raamistik, mis 
võimaldaks inimesi jätkuvalt teadusesse kaasata ilma, et sellega mingeid 
eetilisi jm probleeme kaasneks. 

 

Projekti tüüp: CSA 

Eelarve:  3M€, rahastatakse 1 taotlus 



5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi 
arendamine (1) 
SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on 
citizen science 

 

Eesmärk: Kodanikuteadus katab laia valikut erineval tasandil toimuvaid 
tegevusi: teadustulemuste viimisest ühiskonnani, kodanike kaasamisest 
andmete kogumisse kuni teaduse tegevuskavade ja teaduspoliitika 
koosloome ja rakendamiseni.  

Samas puudub selge ülevaade, sellest mis toimub:  

– milliseid meetodeid kasutatakse,  

– millised on osalejate mustrid,  

– millised on CS probleemid,  

– millised on barjäärid selle kasutamisel ja seda soodustavad tegurid jne 

 

Oodatavad tulemused: Olemasoleva kogemuse koondamine CS projektide 
baasil, teaduspoliitika soovituste tegemine CS kasutamiseks jms.  

 

Projekti tüüp: RIA 

Eelarve: 2.5M€, rahastatakse 1 taotlus 



5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi 
arendamine (2) 
SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science 
communication 

Eesmärk ja sisu: Teaduses ja innovatsioonis toimuvad pidevalt suured 
muutused, mis muudab teaduskommunikatsiooni aina olulisemaks. On kaks 
vastandlikku arengut, mis mõjutavad teaduskommunikatsiooni kvaliteeti ja 
usaldusväärsust: ressursipuudus teadusajakirjanduses viib teaduse 
kajastamise vähenemisele tavameedias, teisalt võimaldab sotsiaalmeedia 
kõigil suurtele rahvahulkadele teadusega seotud teemasid vahendada, aga 
seal puudub toimetaja ja faktikontroll. 

Oodatavad tulemused: Oodatakse vastuseid küsimustele:  
– Kuidas täna teadustulemusi avalikkusele kommunikeeritakse;  
– Kuidas ühiskond seda vastu võtab;  
– Milliste meetoditega hinnata teaduskommunikatsiooni tulemuslikkust;  
– Kuidas parandada teadlaste, meedia ja ühiskonna omavaheliste suhtlust 

 

Projekti tüüp: RIA 

Eelarve: ühe projekti eelarve a’ ~1.2M€, kogueelarve 3,5€, rahastatakse 2-3 
taotlust 



5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi 
arendamine (3) 
SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base   

Eesmärk ja sisu: Laiem eesmärk on paremini mõista teaduse ja ühiskonna 
suhteid, muutusi, mis on selles toimunud ja lähitulevikus toimumas. See 
hõlmab näiteks selle parem mõistmise, kuidas noored mõistavad teadust ja 
sellega suhestuvad, milline on nende motivatsioon teadusega seotud 
tegevustes järjepidevaks osalemiseks jne. 

Oodatavad tulemused: Oodatavad tulemused on sõnastatud väga 
üldsõnaliselt, jättes uurijatele vabaduse pakkuda ideid, millistes valdkondes 
teaduse ja ühiskonna suhetes on uuringuid kõige enam vaja. 

 

Projekti tüüp: RIA 

2-astmeline hindamine.  
Tähtajad: 2. aprill eeltaotlused ja 7. november  täistaotlused 

Eelarve:  

Projekti eelarve a’ ~1M€ 

Kogueelarve 6M€  

Kokku rahastatakse 6 taotlust 

 



Lisainfo   

14. detsemberil Brüsselis programmi partnerlusüritus by  
koos Euroopa Komisjoni infopäevaga, mis on võimalus: 

– tulla välja oma ideedega, leida neile toetajaid ja potensiaalseid 
partnereid; 

– kohtuda organisatsioonidega, kes valmistavad ette taotlusi ja otsivad 
uusi partnereid; 

 

Valdkonna 2018-2020 tööprogramm 
SwafS 2019 konkursid „Funding and tenders“ portaalis – hetkel konkursid 
veel kinni, avanevad 11. detsembril 
 
Poliitkaülevaated by                          : 

– Citizen Science 
– Science Education 
– Research Integrity  
– Open Access 

 
TÄHTAJAD 2019: 

2.  aprill ja 7.november 

Nõu Eesti Teadusagentuurist:  Terje Tuisk 
                                              terje.tuisk@etag.ee 

http://www.sisnetwork.eu/about/news/brokerage-event-on-14-december-2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_brief_Citizen_Science_SiSnet.pdf
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_Brief_Science_Education.pdf
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_brief_Research_Integrity_SiSnet.pdf
http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/Policy_Brief_OA_FINAL.pdf

