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Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks –
2020. aasta konkurss
• Strateegilised suunad:

1. Organisatsioonides toimuvate muutuste toetamine ja kiirendamine

2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis

3. Piirkondliku koostöö tugevdamine

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

– Kliimamuutused, säästlik areng, elurikkus

– Koostöö kolmandate riikidega

• Taotluste esitamise tähtaeg  - 15. aprill 2020

• 2-astmeliste teemade lõpptaotluse tähtaeg - 17. november 2020



1. Organisatsioonides toimuvate muutuste 
toetamine ja kiirendamine (1)
SwafS-01-2018-2019-2020 – 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:

Lähem: 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: 15. aprill eeltaotlused ja 17. 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-24-2020: Science education outside the classroom

Eesmärk ja sisu: Koondada senised teadmised väljaspool formaalharidust 
saadava teadushariduse mõjust, välja selgitada, kas ja kuidas see täiendab 
klassiruumis toimuvat, on mingites aspektides edukam kui üldharidus jms. 
Kas sellist haridust oleks kuidagi võimalik akrediteerida või hinnata selle 
kvaliteeti? Uuritav materjal peaks kindlasti sisaldama erinevaid 
sotsiaalmeedia, laiatarbemeedia kanaleid ja ka muud informaalset haridust 

Tulemused: 

Heade praktikate koondamine. Pikemas perspektiivis aidata mõista nende 
praktikate mõju ja võimalusi nende kvaliteedi hindamiseks

Projekti tüüp: RIA

2-astmeline hindamine. 
Tähtajad: 15. aprill eeltaotlused ja 17. november  täistaotlused

Eelarve: 1,3-1,7M€, rahastatakse  2 taotlust



1. Organisatsioonides toimuvate muutuste 
toetamine ja kiirendamine (3)
SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs&skills training in PhD 
programmes

Eesmärk ja sisu:  Luua ja rakendada koolitusprogramm, mis tutvustab avatud 
teaduse ja avatud innovatsiooni praktikaid ning võimalusi koostööks 
ettevõtlusega ja, mis peab olema olemasolevase doktoriõppe programmi 
integreeritud . 

Koolitusi peaks tegema koostöös projektidega, kelle poolt selliseid õppekavu 
on juba ellu rakendatud (näiteks Erasmus+ või ITN)

Projekti tüüp: CSA

Eelarve: 0,2-0,3M€, rahastatakse ~12 taotlust



2. Toetus soolõimele teaduses ja innovatsioonis  

SwafS-25-2020: Gender-based violence including sexual harrassment in
research organisations and universities

Eesmärk ja sisu: 

• koondada seniste uuringute ja projektide tulemused (viited 
tööprogrammis olemas), vajadusel koguda uusi andmeid (sel juhul 
hõlmata vähemalt 15 riiki võttes arvese geograafilist jm tasakaalu); 

• määratleda ülikoolide ja teadusasutuste roll selliste intsidentide 
ennetamisel, ohvrite kaitsmisel ja süüdlaste  karistamisel;  

• formuleerida soovitused probleemiga võitlemiseks ja selle 
lahendamiseks; 

• levitada projekti tulemusi Euroopa ülikoolidesse ja teadusasutustesse.

Projekti tüüp: RIA, peaks kestma vähemalt 36 kuud

Eelarve: 2,8-3,2M€, rahastatakse 1 taotlus



3. Piirkondliku koostöö toetamine valdkonnas

SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial 
Responsible Research and Innovation (RRI)

Eesmärk ja sisu: RRI on protsess, mille eesmärgiks on teaduse ja innvatsiooni 
parem ühitamine ühiskonna väärtuste, vajaduste ja ootustega seeläbi, et 
tehakse ühiskonnaga tihedamat koostööd teadushariduse ja –
kommunikatsiooni, teaduseetika jms teemal.  Valdkonna areng on regiooniti 
ebaühtlane, lähemal on parem ülevaade nii hetkeseisust kui ka edasi 
minemiseks vajalikest tegevustest.  Seetõttu toetataksegi paikkondlike RRI 
rakendamise plaanide elluviimist. 

Territooriume mõistetakse siin väga laialt – tegemist võib olla ajalooliselt 
seotud piirkondadega või ka mitmete piirkondadega Euroopas või 
kolmandates riikides.

Oodatavad tulemused: Olukorra kaardistamine, tegevuste kavandamine 
tulevikuks ja selle tulemusena parem TAI süsteem piirkonnas.

Projekti tüüp: CSA

Eelarve: 6M€, rahastatakse ~3 taotlust



5. Kogu SwafS valdkonna teadmistebaasi 
arendamine
SwafS-19-2018-2019-2020: 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.

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-31-2020: Bottom-up approach to build 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: arusaam, 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

Eelarve: 

Projekti eelarve a’ 0,9-1,1M€

Kogueelarve 6M€ 

Kokku rahastatakse ~6 taotlust



Lisainfo

14.-15. oktoober, Varssavis programmi 1. partnerlusüritus by 
mis on võimalus:

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

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

Valdkonna 2018-2020 tööprogramm
SwafS 2020 konkursid „Funding and tenders“ portaalis – hetkel konkursid 
veel kinni, avanevad 10. detsembril

Poliitkaülevaated by                          :
– Citizen Science
– Science Education
– Research Integrity
– Open Access

TÄHTAJAD 2020:

15. aprill ja 17. 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
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

