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Horizon 2020 struktuur

Põhifookus: 
1. Teadusprojektid
2. Innovatsiooniprojektid
3. Koordineerivad ja toetavad projektid

Tegevuste tüübid 
tööprogrammides



Forms of funding/Project types

• Grants

• Research and innovation actions (RIA) 3-8 M€

• 3 independent legal entities, each

establishedin a different Member State and/or

Associated country

• Innovation actions (IA) 2-3 M€

• 3 independent legal entities, each

establishedin a different Member State and/or

Associated country

• Coordination and support actions (CSA) 2 M€

1 legal entity

• Some ohter (SME instrument, ERA NET, PCP, PPI



Teadusprojektid

Koordineerivad ja 
toetavad projektid

Otsesed kulud

100 %

Kaudsed kulud

25 % flat-rate

Kokku

Kõik tegevused ja kõik 
partnerid

100 EUR 25  EUR 125

Innovatsiooniprojektid

Otsesed kulud

70 % (100%)

Kaudsed kulud

25 % Ühtne 

määr (flat-rate)

Kokku

Kasumit taotlevad 
organisatsioonid

70 EUR 17,5 EUR 87,5 

Kasumit mitte taotlevad 100 EUR 25 EUR 125

Rahastusmäärad



Turvaline ühiskond (SC7)
• Protecting the infrastructure of Europe and the people in 

the European smart cities (Kood: SU-INFRA)

• Artificial Intelligence and security: providing a balanced
assessment of opportunities and challenges for Law
Enforcement in Europe (SU-AI)

• Security: Disaster-Resilient Societies (SU-DRS); Fight against
Crime and Terrorism (SU-FCT); Border and External Security
(SU-BES)

• Digital Security (SU-DS)



Turvaline ühiskond (SC7)

• Kõik konkursiteemad avanevad 
22.03.2020 ja sulguvad 27.08.2020
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• Tehnoloogia/sisu väljatöötaja

• Lõpptarbija/Kasutaja
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SSH seisukohast huvipakkuvamat

• Ühiskonna riski- ja kriisiteadlikkus: inimeste 
teadmised ja oskused suurõnnetuse korral

• SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and 
social, societal, and organisational aspects for
disaster-resilient societies (RIA 1x5M€, sulgub 
27.08.20

Konkursiteema puudutab kogu katastroofide ohjamise tsüklit ennetamisest (nt 
hariduse kaudu) ja valmisolekust reageerimise ning tagajärgedega tegelemiseni. 
Uuring peaks aitama kaasa ühiskonna riski- ja kriisiteadlikkuse tõusule ning andma 
soovitusi parema valmisoleku ja vastupanuvõime arendamiseks. Ühiskondade 
toimetulekuvõime sõltub suuresti inimeste käitumisest ning valitsuste ja 
kodanikuühiskonna institutsioonide poliitikatest ja tegevustest.  Analüüsida tuleb 
õppimisvõimalusi riikidelt, kus on suur loodusõnnetuste oht (nt Jaapan) ja kus 
riskiteadlikkus on kõrge, samuti sotsiaalmeedia- jm rohujuuretasandi-andmete ja 
kanalite plusse ja miinuseid kriisisituatsioonis



Igapäevane küberturve: inimesi ja ettevõtteid 
toetavad lahendused

• SU-DS03-2019-2020: Digital Security and 
privacy for citizens and Small and Medium
Enterprises and Micro Enterprises (IA: 2-3x3-
5M€, sulgub 27.08.2020

Taotlus peab keskenduma emmale-kummale – kas tavakasutajate või 
ettevõtete toetamisele. Üksikisikutele fokusseeruv projekt peab tooma 
uudseid lahendusi isikuandmete kaitsesse: arendama uusi lahendusi, mis 
aitaks inimestel paremini seirata oma privaatsust ja andmete turvalisust. 
Sellega seoses tuleb analüüsida mitmesuguste GDPR-ist tulenevate õiguste 
rakendatavust. Loetletakse rida aspekte, millele tuleks leida argise 
andmekaitse jaoks mugavad lahendused. 



Tehisintellekt ja suurandmed õiguskaitses –
kuritegevuse ennetamine versus jälgimisühiskond

Hea tehisintellekt ühiskonna teenistuses ja paha tehisintellekti
vastasel kaitsel, tehisintellekti usaldatavuse ja läbipaistvuse
tagamine
• SU-AI02-2020: Secure and resilient Artificial Intelligence technologies, 

tools and solutions in support of Law Enforcement and citizen
protection, cybersecurity operations and prevention and protection
against adversarial Artificial Intelligence (IA: 1x17M€, sulgub 
27.08.2020)

Oodatakse multidistsiplinaarset lähenemist ning IT- ja SSH-ekspertide „tasakaalustatud“ osalust taotluses; 
kodanikuühiskonna esindajate, turvavaldkonna praktikute, kriminaal-menetluse ekspertide jt kaasamist. 
Nõutakse õiguslikku ja eetilist analüüsi ning rõhutatakse inimeste vajaduste ja usalduse arvestamise 
tähtsust. Kriitiliselt analüüsida tuleb tehisintellekti arendamist suunavaid väärtusi ja praktikaid ning 
tehisintellekti mõju demokraatia toimimisele. Metoodiliselt veenvalt tuleb näidata vahendite testimise 
valiidsust ning seda, et need pole sooliselt, kultuuriliselt ega muul sarnasel moel kallutatud. Oodatakse, et 
tagatud on otsustusprotsesside läbipaistvus ja seletatavus (explainability) viisil, mis muuhulgas võimaldab 
kogutud tõendite kasutamist kohtus.



Tehisintellekt (2)

• SU-AI03-2020: Human factors, and ethical, societal, legal
and organisational aspects of using Artificial Intelligence in 
support of Law Enforcement (CSA: 1x1,5M€, sulgub 
27.08.20

Konkursiteema lähtub tehisintellekti-tehnoloogiate ja -vahendite vähesest läbipaistvusest. 
Selle tehnoloogia vastu usalduse loomiseks on vajalikud eetilised ja turvalise disainiga 
algoritmid, kuid ülioluline on kodanikuühiskonna laiem kaasamine TI-sse „sisseehitatud“ 
väärtustesse ja selle edaspidistesse arengusuundadesse. Vaja on leida võimalusi inimkeskse ja 
sotsiaalselt juhitud TI loomiseks ning analüüsida tehnoloogiliste lahenduste võimalikke 
kõrvalmõjusid nii kodanike kui ka õiguskaitse seisukohast: nt kartus tugeva masinasõltuvuse 
ees; mure, kuidas TI mõjutab tööturgu jms. Projekt peaks viima lahendusteni, mis on välja 
töötatud kooskõlas Euroopa ühiskondlike väärtuste, põhiõiguste ja kohaldatavate 
õigusaktidega, sealhulgas eraelu puutumatuse, isikuandmete kaitse ja isikute vaba liikumise 
valdkonnas. Kavandatava tegevuse keskmes peaks olema ühiskondlik mõõde. Kaasata tuleb 
julgeolekupraktikuid, kodanikuühiskonna organisatsioone ning nii sotsiaal- kui humanitaar-
teadlasi.



Suurandmete kasutamine kuritegevuse- ja 
terrorismivastases võitluses

• SU-FCT03-2018-2019-2020: Information and data
stream management to fight against (cyber)crime
and terrorism (IA: 1x8M€, sulgub 27.08.20)

Taotlusi oodatakse konsortsiumidelt, kuhu on kaasatud 
julgeolekupraktikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning IT-
spetsialistid, psühholoogid, sotsioloogid, keeleteadlased jt. 
Väljatöötatavad lahendused peaksid olema suunatud erasektorile 
(Proposals should focus on private operators), sest avaliku ja erasektori 
koostöö on avaliku ruumi kaitsmisel võtmetähtsusega



Kuritegevuse ennetamine; riskirühmad; 
ohvrite toetamine

• Võitlus inimkaubanduse ja laste seksuaalne
ärakasutamisega

• SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, 
societal, and organisational aspects to solve issues in 
fighting against crime and terrorism: Sub-topic 1: New 
methods to prevent, investigate and mitigate trafficking of 
human beings and child sexual exploitation – and on the
protection of victims (RIA: 1X5M€, sulgub 27.08.20

Projekt peab hõlmama mõlemat aspekti. Vajalikke valdkondi: 
psühholoogia, (õigus)sotsioloogia, kriminalistika, lastekaitse, ohvrikaitse, 
IKT jm



Radikaliseerumise ennetamine ja 
terrorismivastane võitlus

• SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, 
societal, and organisational aspects to solve issues in 
fighting against crime and terrorism: Sub-topic 3: 
Developing comprehensive multi-disciplinary and multi-
agency approaches to prevent and counter violent
radicalisation in the EU (RIA: 1X5M€, sulgub 27.08.20)

Ennetus ja riskitegurid eri aspektidest ja eri tasandeil (narratiividest riskirühmadeni 
ja sotsiaalmajanduslike teguriteni); naasnute ja vangist väljunutega toimimine; 
olemasolevad mõõdikud, praktikad ja lahendused eri riikides. Oodatakse 
refleksiivset lähenemist (multidisciplinary projects confronting different schools of 
thought) ja olemasolevate praktikate, hindamisviiside jne kriitilist analüüsi. 
Vajalikke valdkondi: kultuuri- ja kommunikatsiooni-teadused, psühholoogia, 

sotsioloogia, õigusteadus jm.



Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

• Information and Communication 
Technologies (Kood: ICT)

• Digitising and transforming European 
industry and services: digital innovation 
hubs and platforms (DT-ICT)

• Cybersecurity (SU-ICT)



IKT

• Konkursiteemad on osalt juba avatud, osalt 
avanevad 19.11.2019. 

• Teemad sulguvad neljal erineval kuupäeval 
13.11.2019 ja 22.04.2020 vahel. 



SSH seisukohast huvipakkuvamat

• Järgmise põlvkonna internet ühiskonnas

• ICT-57-2020: An empowering, inclusive Next
Generation Internet (RIA: 2-3X2-4M€, sulgub 
22.04.20

Inimkeelte ja viipekeelte analüüs ja tehnoloogilised 
arendused, sh kuulmishäirete/puuetega inimestele. 
Lõpptarbijate-kasutajate kaasamine.



Digilahendused maal ja maaelu toetajana

• DT-ICT-09-2020: Boost rural economies
through cross-sector digital service
platforms (IA: 2 x kuni 15M€, sulgub 
22.04.20

Asjade internet

Innovatiivsed süsteemid erinevate taristute kasutamiseks

Tark küla

Oodatakse pilootprojekte



Tehisintellekt haiglates

• DT-ICT-12-2020: AI for the smart hospital of 
the future (IA: 4-5x7-10M€, sulgub 
22.04.20)

Tehisintellekti ja robootika kasutamine haiguste diagnoosimisel, ravis –
arstide abistamiseks, aga ka iseseisva süsteemina.

Kaasatavad sihtgrupid: haiglad, kliinikud, füsioteraapiakeskused, 
taastusravikeskused, hoolduskeskused.



Turvaline ühiskond (SC7) 
NCP võrgustik ja partnerotsingud

• SEREMA – partneriotsingusüsteem Turvalise ühiskonna 
projektidele

http://www.seren-project.eu

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
• IKT partneriotsingu võimalus:

Ideal-ist – NCP võrgustik

https://www.ideal-ist.eu

http://www.seren-project.eu/

