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EK analüüs: SSH osaluse 
senine kogemus

• 2017. aastal pos. otsuse saanud 
projektide kohta

• RIA, IA ja CSA projektid

• Kokku oli 113 SSH rõhuasetusega 
teemat 302-st (38%); nende alt 
rahastati 266 projekti:

• 229 projekti III samba alt, 100 
erinevat teemat

• 37 projekti II samba alt, 13 
teemat
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SSH erialaline jaotumine 2017. a projektides
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Valitud erialade teadlaste osalus SSH rõhuasetusega proj-des

• SC6 ja muude 
tööprogrammide (SC1-
SC5, SC7, IKT) võrdlus. 
EK andmed, KK 
arvutused

Projekte kokku: 

• 2016
SC6 projekte – 29 
muid – 208

• 2017 
SC6 projekte – 40 
muid – 211



„SSH-partner“ – partner, mille puhul vähemalt 66% inimesi oli 
SSH eriala taustaga ja osales projektis sellest taustast lähtudes 

• Selliseid oli 229-s projektis (86%-s) 266-st (kõik olid osalenud 
SSH-rõhuasetusega konkursil, sh SC6)

Mõiste sissetoomine võimaldas arvutada „SSH-partnerite“

• osakaalu (arvu võrreldes partnerite koguarvuga) 

• suhtelist panust (eelarve, töökuud jms, mida esitatakse 
partneri, st asutuse, kaupa)

„SSH-partneri“ mõiste



„SSH-partneri“ osaluse kvaliteet



„SSH-partneri“ osaluse kvaliteet

Vähemalt 

- 10/20% partnerite arvust

- 10/20% projekti kogueelarvest

- 10/20% projekti töökuudest

- kaks SSH eriala

 Täidetud 0 kriteeriumi – „kvaliteetset kaasatust“ pole

 Täidetud 1 kriteerium – nõrk kaasatus

 Täidetud 2-3 kriteeriumi – mõõdukas kaasatus

 Täidetud 4 kriteeriumi – hea kaasatus



Kokkuvõtteks: kaks mudelit?

Humanitaar- ja sotsiaalteadlased kui „teaduse ja 

innovatsiooni“ töötulemuse vahendajad ühiskonnale 

 poliitikakujundajate, tarbijate jt valmisolek, vastuvõtlikkus, 

käitumise muutumine jms

Humanitaar- või sotsiaalteadus kui võrdne partner algusest 

peale

 probleemi (sh innovatsioonivajaduse) määratlemisest peale

 lahenduse (projektitaotluse) kujundamise algusest peale



Aktiivne tegevus problemaatika mõtestamiseks

Sh H2020 enda projektide kaudu

Näiteks

 ACCOMPLISSH (2016-2019) – humanitaar- ja sotsiaalteaduste 

mõju ja selle nähtavuse suurendamise võimalused; SSH võimalused 

teadmusloomeks koos ühiskonna/sihtrühmadega

 SHAPE-ID (2019-2021) – kunstide, humanitaarteaduste ja 

sotsiaalteaduste koostöövõimalused teiste distsipliinidega; inter-, 

trans- jne-distsiplinaarsuse mõtestamine



Väljakutse 6: Euroopa muutuvas 

maailmas – kaasav, innovaatiline 

ja kaasamõtlev ühiskondFoto: Ethan Lindsey



H2020 ühiskonnaprobleemide samba “ühiskonnateema”



SC6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative
and reflective societies

Sisaldab paarkümmend konkurssi

Konkursid avanevad 5. nov 2019, sulguvad 12. märtsil 2020

5. novembril infohommik Brüsselis

12. novembril infohommik ja partnerlusüritus Bratislavas (reg. kuni 
01.11) https://societiesbrokerage2020.b2match.io/  



Ettekanne

SC6 tööprogrammi ülesehitus

Peamised temaatilised rõhuasetused 2020. aastal

Taustainfo viiteid

Eesti taotlejate praegustest tulemustest

Euroopa Horisondi kohta teadaolevat



SC6 tööprogrammi ülesehitus

Konkursiteemad on jagatud kolme suurde rühma, mille 
pealkirjad sisalduvad ka konkursiteemade koodides:

– MIGRATION

– TRANSFORMATIONS

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

– GOVERNANCE

Täpsemalt “Governance for the future”



Temaatilised rõhuasetused 2020. aastal

Ränne: inimeste arusaamad, hiljuti saabunute 
lõimimine

Kaasamine, haridus ja noortevaldkond

Muutused Euroopa meediamaastikul 

Muutuv avalik ruum ja uudsed lahendused selles

Uudsed lahendused kultuuri-, turismi- ja 
pärandivaldkonnas

ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika



Näiteid väga interdistsiplinaarsetest teemadest

Osalusdemokraatia ohustatus ja võimalused digitaliseerunud maailmas

Developing deliberative and participatory democracies through experimentation 
(teadusprojekt)

Tööjõuturg globaliseerumise ja tehnoloogiamuutuste kontekstis 

Technological transformations, skills and globalisation – future challenges for shared 
prosperity (teadusprojekt)

Ränne ja sisserändajate lõimimine

Narratives on migration and its impact: past and present (teadusprojekt)

Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants
in local communities (innovatsiooniprojekt ja teadusprojekt)

Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies
(võrgustikuprojekt)



Veel seestpoolt mitmekesisemaid teemasid

Radikaliseerumise ennetamine kaasamise kaudu 

Addressing radicalization through social inclusion (teadusprojekt)

Haridus kaasamise toetaja ja ebavõrdsuse vähendajana
Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities
(teadusprojekt ja võrgustikuprojekt)

Mapping and overcoming integration challenges for migrant children
(innovatsiooniprojekt)

Kultuuriturism linnade ja regioonide arengu toetajana
Innovative approaches to urban and regionaal development through
cultural tourism (innovatsiooniprojekt)







Trükiseid (näide pildil) ja 

veebinare:

• Mõju SSH perpektiivist

• Avateadus SSH perspektiivist

• Kommunikatsioon SSH perspektiivist

• Sooaspekt SC6 projektides

• SSH turvalisusevaldkonnas

Veel Net4Society varasalvest
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Trükiseid (vaid mõned näited)

Veel Net4Society varasalvest



Aga vt ka H2020 projekte ja nende tulemeid



SC6 
teemade

kaugemast
taustast
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H2020 Online Manual: eetikateema näide



Eesti hetkeseisust (SC6)

Edukad.etag.ee andmetel praegu käib 
– Eesti teadlaste (mõne ülikooli) osalusel –

• 1 CSA, ühtlasi koordineeritav (HubIT, Civitta)

• 2 IA-t, sh 1 koordineeritav (TOOP, TalTech)

• 9 RIA-t

2019 konkursi tulemusel lisandumas

• vähemalt 8 projekti: 7 RIAt ja 1 CSA (kõik partnerirollis)

• Eesti osalusega taotlusi esitati 56 (sh 4 koordinaatorina) 



Mida oodata edasisest?



Järgmise raamprogrammi 

kolm sammast

Teise samba klastrid:

- Health

- Culture, creativity and inclusive society 

- Civil Security for Society 

- Digital, Industry and Space 

- Climate, Energy and Mobility 

- Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 



Klaster „kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ 

järgmise raamprogrammi 2. sambas

Alateemad eeldatavasti jätkavad praeguseid:

Demokraatia ja valitsemine (governance)
– õigus, õiglus, (eba)võrdsus, usaldus, kodanikuksolemine, meedia, võitlus 

kuritegevusega jne

Kultuuripärand
– digihumanitaaria ja pärandiuuringud

Sotsiaalsed ja majanduslikud transformatsioonid
– majandus, kestlikud kasvumudelid, muutuv töö ja haridussüsteemid, 

maksusüsteemid, demograafilised muutused, mobiilsus, kaasamine ja 
integratsioon, tehnoloogilised muutused ja tarbijakesksus



Tänan!


