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INFOSEMINARI LISAMATERJAL:  

SOTSIAAL- JA HUMANITAARTEADLASTE VÕIMALUSI HORISONT 2020 TEEMAPÕHISTES 
TAOTLUSVOORUDES AASTAL 2020 

ELi raamprogrammi Horisont 2020 (2014–2020) raames on kõigis teemavaldkonnas järel veel vaid 
üks konkursside voor – aastal 2020. Eri teemade puhul avanevad ja sulguvad konkursid erinevatel 
aegadel.  

See jaotusmaterjal annab ülevaate sotsiaal- ja humanitaarteadlaste (SSH) võimalustest Horisont 
2020 temaatilistes, st ülalt alla paikapandud teemadega taotlusvoorudes. Sellised taotlusvoorud 
paiknevad peamiselt Horisont 2020 kolmandas sambas Societal Challenges. 

NB! Järgnev materjal on ETAgi valdkondlike konsultantide koostatud valik. Valitud 
konkursiteemade kirjeldused esitavad lisamaterjali koostajate tõlgendusi ega taotle 
ammendavust: eesmärk on juhtida vaid tähelepanu konkursiteema taga peituda võivale.  

Ametlikud ja ammendavad teemakirjeldused leiduvad tööprogrammides ning Funding & 
Tenders portaalis. Kui miski järgnevast huvi köidab, tulekski otsekohe pöörduda allika – kas 
vastava tööprogrammi või otse Funding & Tenders portaali – poole. 

Tööprogrammi lugemisel soovitame olla tähelepanelik: praegused tööprogrammid kirjeldavad 
konkursiteemasid ajavahemikus 2018–2020, st ka juba sulgunud teemasid. Niisiis soovitame 
tähelepanelikult jälgida, millistel aastatel on teid huvitav taotlusvoor avatud.  

Vastava tööprogrammi lingi ja ETAgi valdkondliku konsultandi kontakti leiate allpool iga teema 
juures. 
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Tabel 1. Ülevaade teemadest ja tähtaegadest 

Tööprogramm 

Alateemad, märksõnad Avanemine Sulgumine Märkusi 
Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf 
Ränne, kaasamine, haridus ja noored; 

muutuv avalik ruum ja uudsed 

lahendused selles, Euroopa 

meediamaastik, ELi ühine välis- ja 

julgeolekupoliitika, uudsed lahendused 

kultuuri-, turismi- ja pärandivaldkonnas 

05.11.19 12.03.20 Peamiselt sotsiaal- ja 

humanitaarteadlastele suunatud 

konkursid. 

Turvaline ühiskond http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-security_en.pdf 
Targad linnad, tehisintellekt ja 

suurandmed, suurõnnetuste suhtes 

vastupidav ühiskond, küberturvalisus, 

piirivalve  

12.03.20 27.08.20 Vähemalt üheksa huvipakkuvat 

konkurssi. 

Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (SwafS) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf 
Teadusharidus, kodanikuteadus, 

soouuringud, teaduseetika, 

teaduskommunikatsioon 

10.12.19 15.04.20 Kõik avatud konkursid on kas otse SSH 

teadlastele sobivad või eeldavad SSH 

teadmise kaasamist konsortsiumisse. 

Tervis ja heaolu http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-health_en.pdf 
Tervishoiusüsteemid, vaktsineerimine, 

teadus- ja innovatsioonilõhede 

vähendamine, tõese teabe kättesaadavus, 

andmed ja uurimismeetodid 

avatud 07.04.20  

Digiteemad: tehisintellekt ja suurandmed 

personaalmeditsiinis, nutikad 

elukeskkonnad eakatele 

19.11.19 22.04.20  

Toit, biomajandus ja maaelu  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja 

merendusuuringud, biomajandus 

avatud 22.01.20  

Turvaline, puhas ja tõhus energia http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 
Uudsed tehnoloogiad kütuste tootmiseks 

erinevast biomassist  

avatud 11.12.19 Ühiskondliku vastuvõetavuse 

mõjutamine, innovatsiooni sotsiaalsed 

aspektid, erinevate mõjuaspektide 

hindamine. Teemas LC-SC3-RES-28 

on sotsiaalteadlaste kaasamine 

kohustuslik. 

Energiatõhusus, hooned üleminekul 

puhtale energiale, hoonetesse 

integreeritud IT lahendused jmt 

avatud 15.01.20 Sotsiaalsete aspektide kaardistamine ja 

analüüs, inimfaktor ja -käitumine. 

Energiaturg, kohalikud ja piiriülesed 

energiasüsteemid, eraldatud piirkondade 

varustusküsimused 

avatud 29.01.20 Piirkondlike sotsiaalsete eripäradega 

arvestamine ja nende mõjutamine, 

sotsiaal-majanduslike aspektide 

kaardistamine, sotsiaalse kaasatuse 

mõjutamine. LC-SC3-ES-4 – 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_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-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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sotsiaalteadlaste kaasamine 

kohustuslik. 

Taastuvenergia alase teaduskoostöö 

ettevalmistamine 

avatud 26.03.20 Sotsiaal-majanduslike tingimuste 

kaardistamine Aafrikas. 

Järgmise põlvkonna 

taastuvenergiatehnoloogiad 

03.12.19 21.04.20 Ühiskondliku vastuvõetavuse 

mõjutamine, sotsiaal-majanduslikud 

aspektid. 

Puhtale energiale ülemineku sotsiaalsed 

aspektid, geoloogilise energiasalv 

estamise piloot 

05.05.20 01.09.20 Sihtgruppide ja lõpptarbijate 

kaasamine, nende murede ja vajaduste 

analüüs. LC-SC3-CC-1 puhtalt sotsiaal- 

ja humanitaarteadlaste teema. 

Energiavaesusega võitlemine 05.03.20 10.09.20 Sotsiaalsete eesmärkide teadvustamine. 

Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf 
Uudsed linnamobiilsuse lahendused, 

liiklusohutus 

avatud 09.01.20/08.

09.20 

Kaheastmeline hindamine. Fookuses 

sotsiaalne kaasatus, sotsiaal-

majanduslikud aspektid, ühiskondlikult 

vastuvõetavad ohutusmeetmed. 

Keskkonnasäästlik (automatiseeritud) 

transporditaristu arendamine, 

automatiseerimise mõju töötingimustele 

ja tööjõuvajadustele, uudsed 

mobiilsuslahendused 

03.12.19 21.04.20 Sihtgruppide laiapõhjaline kaasamine, 

muutustega kohanemine, sotsiaal-

majanduslikud aspektid. 

Kliima ja keskkond http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-climate_en.pdf 
Kliimagaaside vähendamine, 

looduspõhised lahendused, õhukvaliteet 

linnades, ringmajandus, mitmikriskid 

12.11.19 13.02.20  

IKT http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-
ict_en.pdf 
Robootika ja tehisintellekt (sh roboti ja 

inimese suhtluse aspekt), plokiahel, 

fotoonika jm läbimurdetehnoloogiad, 

andmemajandus, 5G-lahendused ja uue 

põlvkonna internet (sh kasutaja vajaduste 

ja kaitse aspekt), Euro-HPC jne 

avatud 13.11.19 Erinevad konkursid 

avatud 19.11.19 Küberturvalisus (üks konkurss) 

avatud 16.01.20 Erinevad konkursid 

19.11.19 22.04.20 Erinevad konkursid, sh ICT-57-2020, 

DT-ICT-09-2020, DT-ICT-20-2020 

Tabel 2. Eelseisvaid teabepäevi ja partnerlusüritusi 

Millal toimub Mis toimub Kus  

23.10 Energiavaldkonna partnerlusüritus "Innovative technologies and materials for 
energy storage and conversion" 

Brüssel 

05.11 Loov Euroopa Meedia alaprogrammi info EFI infopäeval Kinomajas kl 15.00 Tallinn 

05.11 Euroopa Komisjoni infohommik SC6 taotlejatele (reg. kuni 18.10) Brüssel 

06.11 Loov Euroopa Kultuuri alaprogrammi infopäev Arhitektuurikatlas kl 14.00 Tallinn 

12.11 SC6 (Kaasava ühiskonna) konkursiteemade infopäev ja partnerlusüritus (reg. kuni 
01.11) 

Bratislava 

13.11 H2020 nõuete infohommik SSH taotlejatele Bratislava 

06.12 MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) infopäev TalTechis Tallinn 

12.12 MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) infopäev kl 13-15 Ülikooli 20-320 Tartu 

Detsember või 
jaanuar 

SwafSi (Teadus koos ühiskonnaga) partnerlusürituse teine voor  Brüssel 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://geform.tc.cz/LEIT_SC3_brokerage_Brussels%202019
https://www.looveuroopa.ee/events/media-alaprogrammi-infopaev/
https://www.filmi.ee/
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events
https://www.looveuroopa.ee/events/kahe-el-programmi-infopaev-millised-toetused-sobivad-kultuurile-millised-kodanikualgatustele/
https://societiesbrokerage2020.b2match.io/home
https://societiesbrokerage2020.b2match.io/agenda
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VALITUD NÄITEID TÖÖPROGRAMMIDEST 

 

I. Euroopa muutuvas maailmas – kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev 
ühiskond (SC6) 

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

societies_en.pdf, lähem info: katrin.kello@etag.ee, tel 731 7361, 5561 0546 
 

Ametlikud alateemad:  

 Migration (Kood: MIGRATION) 

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

(TRANSFORMATIONS) 

 Governance for the future (GOVERNANCE) 

 

 

Kõik konkursiteemad avanevad 05.11.2019 ja sulguvad 12.03.2020. 
 

Valdkondliku partneriotsingu võimalus: sshresearchdirectory.eu. Rahvusvaheliste infopäevade ja 

partnerlusürituse kohta vt eespool. 

 

Rändealased arusaamad, hiljuti saabunud sisserändajate lõimimine 

Rändeteemalised narratiivid  

MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past and present 

(RIA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Teema fokuseerub rände ja sisserändajate kujutamisviisidele kui integratsiooni ja vastavate 

poliitikate mõjutajatele sihtriikides, aga ka rändenarratiividele kui rändeotsuste mõjutajatele 

lähteriikides. Projektidelt oodatakse tuge olemasolevate narratiivide tausta, sisu ja mõju 

paremaks mõistmiseks eri tasandeil – kohalikust tasandist Euroopa Liiduni. Kuidas rääkida 

rändest ja sisserändajatest edasiviivalt ja viisil, mis ei süvendaks olemasolevaid lõhesid ja 

vastandumisi, vaid aitaks näha toimuvat uues valguses? Kaasata tuleb eetiliste aspektide 

analüüs ja ajalooline perspektiiv. Näiteks tuleks uurida muutusi kohaliku elanikkonna 

suhtumises ja vastupidi. Uurida tuleb ka sisserändajate endi narratiive. Fookuses võivad olla 

sotsiaalmeedia ning kirjanduslike ja kunstiliste esituste mõju, samuti kultuuripärandi 

representatsioonid olgu muuseumides või mujal. Meedia ja avalike narratiivide mõju 

uurimiseks ettekujutustele, arvamustele, hoiakutele ja käitumisele tuleb kasutada 

uuenduslikke meetodeid, sealhulgas eksperimentaalseid. Samuti julgustatakse kasutama 

methodologies offered by the research infrastructures for social and cultural innovation. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
mailto:katrin.kello@etag.ee
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Hiljuti saabunud sisserändajate lõimimine: kaasavad ja innovaatilised praktikad  

Kahe teema taustaks on Euroopa komisjoni huvi toetada peamiselt 2014. aasta järel saabunud sisserändajate 

integreerimist kohalikesse kogukondadesse linnas ja maal. Oodatakse paindlikke, kontekstitundlikke ja 

tõhusaid lahendusi ning strateegiaid erinevatele, sisserändajatega eri tasanditel tegelevatele institutsioonidele. 

Lisaks kodanikele ja ühendustele tuleb kaasata ka haridusasutusi ja erasektorit. 

 

 

MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of 

recently arrived migrants in local communities (IA: 1x3M€ (lump-sum pilot); RIA 

2x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Innovatsiooniprojekt (IA) peab fokuseeruma sisserändajate õigustele ja sotsiaalteenuste 

kättesaadavusele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata integratsiooni toetavatele 

mehhanismidele osalust toetavate tegevuste, sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse, 

diasporaakogukondade ning kodanikuühiskonna algatuste kaudu. Projekti käigus tuleb 

vastavaid meetmeid arendada ja katsetada. Innovatsiooniprojekt peab ühtlasi katsetama 

lump-sum-meetodit (fikseeritud maksetega rahastamist) projekti kavandamisel ja 

elluviimisel.1 

Teadusprojektilt (RIA) oodatakse eri riikide ja piirkondade integratsioonipoliitikate 

kontekstitundlikku võrdlust. Integratsiooniprotsesse tuleb hinnata erinevail 

(haldus)tasandeil, arvestades võimalikke tasanditevahelisi pingeid. RIA teema eeldab 

ajaloolise perspektiivi kaasamist ning rände- ja integratsioonialaste hoiakute ja arusaamade, 

kogukondade vastastikmõju, tõrjumisprotsesside jms uurimist, samuti religiooni mõju ning 

sisserännanute ja päritolumaa suhete dünaamika analüüsi. Tulemuseks peavad olema 

poliitikasoovitused, aga projekti tulemusena võiks tekkida ka järjepidev suhtlus sihtrühmade, 

sealhulgas hiljuti saabunute integreeerimisega tegelevate KOV-de vahel. 

 

 

MIGRATION-10-2020: Sustainable practices for the integration of newly arrived 

migrants into societies (CSA: 1x2M€, sulgub 12.03.2020)  

Võrgustikuprojekt (CSA) peab tooma sellealaseid teadmisi ja kogemusi kokku võrgustumise, 

vastava veebiplatvormi ja teadmiste levitamise, samuti avalikkuse kaasamise kaudu. Ühtlasi 

tuleb tegeleda poliitikasoovituste väljatöötamisega. Oodatakse osalustehnikate 

(participatory techniques) arendamist ning poliitikajärelduste (policy implications) 

väljatoomist varasemate uuringute põhjal, vajadusel varasemaid uurimisrühmasid kaasates.  

 

 

 

 

                                                 

 

 
1 Vt lähemalt „Lump Sum actions” https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
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Kaasamine, haridus ja noortevaldkond2 

Radikaliseerumise ennetamine kaasamise kaudu  

SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalization through social inclusion 

(RIA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Teema lähtub eeldusest, et äärmuslike, vägivallani viia võivate ideoloogiate leviku ja 

radikaliseerumise ennetamiseks on vaja radikaalsete ideoloogiate ja ekstremismi 

arengusuundade ning polariseerumise ja radikaliseerumise ajendite põhjalikku analüüsi. 

Eraldi fookuses on noorte võõrandumise ja radikaliseerumise psühholoogilised ja sotsiaalsed 

mehhanismid linnas ja linnalähedases kontekstis. Teiselt poolt tuleks saada paremini aru 

radikaliseerumisele vastutöötavatest identiteetidest ja hoiakutest, et luua terviklik raamistik 

nii ennetusmeetmete hindamisele kui ka poliitikatele ja sekkumistele. Oodatav tulemus: 

uuenduslike meetodite abil tuleb välja töötada viise, kuidas olukorda paremini ja 

terviklikumalt hinnata, kuidas riskirühmi paremini ära tunda ja kuidas sekkumisi paremini 

suunata. Vt ka allpool SU-FCT01-2018-2019-2020, alateema 3. 

Haridus ebavõrdsuse vähendajana  

TRANSFORMATIONS-22-2020: Enhancing access and uptake of education to 

reverse inequalities (RIA: 2x3,5M€; CSA: 1x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Silmas peetakse kõiki haridusastmeid algharidusest täiskasvanuhariduseni ning nii 

formaalharidussüsteemis kui väljaspool seda. Samuti mitmesuguseid ebavõrdsust tekitavaid 

tegureid ja nende kumuleerumist. Eesmärk on leida viise võtmepädevuste toetamiseks kõigi 

eurooplaste hulgas. 

 

Sisserännanud laste toetamine 

MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for 

migrant children (IA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Oodatakse katseprojekte, mis on suunatud 0-18-aastastele lastele, eriti pagulaste ja 

asüülitaotlejate lastele ning saatjata alaealistele. 

 

Koolide toetamine IKT-põhise õppe rakendamisel  

DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: Mentoring scheme for schools: mainstreaming 

innovation by spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide 

circle of schools (CSA: 2x1M€, sulgub 12.03.2020)  

 

 

                                                 

 

 
2 Vt ka allpool GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies through experimentation 

(nõutakse haridusvaldkonna kaasamist).  
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Tööjõuturg globaliseerumise ja tehnoloogiamuutuste kontekstis  

TRANSFORMATIONS-18-2020: Technological transformations, skills and 

globalisation – future challenges for shared prosperity (RIA: 3x3M€, sulgub 

12.03.2020)  

Konkursiteema fokuseerub tehnoloogia arengu ja globaliseerumise mõjudele tööturu 

perspektiivist: samaaegne töö- ja tööjõupuudus, sissetulekute kasvav ebavõrdsus ning 

jõukuse ühe ebaühtlasem jaotumine, tööjõu liikuvus ja muud rändevormid – suurte 

elanikkonnarühmade suurenev ebakindlus. Oodatakse "realistlikke ja täpseid" prognoose ja 

ettepanekuid: Kuidas tehnoloogiliste muutuste ja üleilmastumise vastastikmõju muudab ELi 

ja rahvusvahelist tööturu ning kaubanduse struktuuri? Milline on nende protsesside mõju 

sissetulekute jaotusele ja sotsiaalsele ebavõrdsusele? Kuidas jaotada tehnoloogiliste 

muutuste ja globaliseerumise eeliseid võrdsemalt ja laiemalt? Kuidas kohandada tööjõudu ja 

tööjõuvoogusid tootmise ja tarbimise rahvusvaheliste, struktuuriliste suundumustega? Erilist 

tähelepanu tuleb pöörata oskuste, ande, kapitali või soo poolest ebasoodsas olukorras 

tööjõule; samuti näiteks hariduses ja väljaõppes vajalikele – paradigmaatilistele? – 

muutustele. Silmas tuleb pidada konkurentsi, koostööd või konflikte kolmandate riikidega.  

Muidugi tuleb arvestada ka majanduslikke, institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaal-

kultuurilisi tingimusi, vajadusi ja takistusi. Analüüsides tuleb kasutada juba olemasolevaid 

andmeid. 

 

Muutuv avalik ruum ja uudsed lahendused selles 

Osalusdemokraatia ohustatus ja võimalused digitaliseerunud maailmas  

GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies 

through experimentation (RIA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Võrdlemisi lai konkursiteema, mis hõlmab nii erinevatesse ühiskonnarühmadesse kuuluvate 

kodanike (sh nn võõrandunute) osalust demokraatia toimises ja digimaailma mõju sellele kui 

ka filosoofilisemaid küsimusi, näiteks Euroopa avaliku sfääri vajalikkusest ja 

võimalikkusest; sotsiaalsest õiglusest; otse-, osalus- ja esindusdemokraatia vahekorrast. 

Oodatakse olemasoleva kriitilist analüüsi, arenguprognoose ning ettepanekuid demokraatia 

tugevdamise võimaluste kohta. Eraldi tuleb vaatluse alal võtta "vanade" ja "uute" 

demokraatiate võrdlus ning identiteedipoliitikast ja digitaliseerumisest (sh sotsiaalmeediast) 

tulenevad protsessid, nt polariseerumine. Kuivõrd on tänastes ja tulevastes tingimustes 

võimalik arukas, refleksiivne ja teadmispõhine dialoog; kuidas eriti noori selleks paremini 

ette valmistada? Konkursiteema sihtrühmade seas on politoloogid, sotsiaal- ja kultuuri-

teadlased, filosoofid, ajaloolased. Eksplitsiitselt on nõutud haridusteadlaste või muude 

noortevaldkonna uurijate kaasamine. Eeldatavaid meetodeid: eksperimentaalsed ja 

osaluspõhised meetodid; diskursuseanalüüs; arusaamade, hoiakute ja käitumise seoste 

analüüs. Loodetakse, et projektis väljatöötatud eksperimendid ja katseprojektid võimaldavad 

anda praktilisi soovitusi demokraatia tugevdamiseks kõigil tasanditel. Rahastatavalt 

projektilt oodatakse, et see joonistab välja demokraatia tugevdamise vahendeid, "taastamaks 

usaldust poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike institutsioonide vastu". 

 

Uudsed lahendused avalike teenuste pakkumisel  

DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional 

administrations (CSA: 1x1,5M€, sulgub 12.03.2020)  
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DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods 

and inclusive public services (RIA: 5-6x3-4M€, sulgub 12.03.2020)  

Teema eesmärk on toetada Euroopa riikide liikumist e-riigi suunas. Arendustöö kõrval tuleb 

analüüsida ka lahenduste juurdepääsetavuse lünkasid, teenusepakkumise häid ja halbu 

praktikaid; kirjeldada avalike teenuste pakkujate rolli, vastutust, legitiimsust jms; samuti 

hinnata algoritmi- ja suurendmepõhiste teenuste võimalikku kallutatust. 

 

 

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of 

disruptive technologies in public services (RIA: 2-3x3-4M€, sulgub 12.03.2020)  

Konkursiteema sisaldab avalike teenustega seotud läbimurdetehnoloogiate ohtude ja 

ühiskondlike väljakutsete analüüsi nõuet: analüüsida tuleb võimalikke poliitilisi, eetilisi, 

sotsiaalmajanduslikke, õiguslikke ja kultuurilisi mõjusid; mõjusid nii kodanikele kui 

avalikele teenistujatele; viise, kuidas läbimurdetehnoloogiad võivad avalikke teenuseid ja 

kohtumenetlust hoopiski häirida. 

 

Euroopa pilve kasutusvõimalused avalikus halduses  

DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud 

infrastructure for public administrations (IA: 2-3x3-4M€, sulgub 12.03.2020)  

 

Digilahenduste juurdepääsetavuse vaatluskeskus  

DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as 

a forum to take stock of market and technological developments, monitor progress 

in digital accessibility and provide opportunities for exchange of best practices 

(CSA: 1x1,5M€, sulgub 12.03.2020)  

 

Uudsed lahendused kultuuri-, turismi- ja pärandivaldkonnas 

Kultuuriturism linnade ja regioonide arengu toetajana  

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and 

regional development through cultural tourism (IA: 2x4M€, sulgub 12.03.2020)  

Kultuuriturism toetab Euroopa linnade ja regioonide majandust, tööturgu ja arengut, 

edendades ühtlasi üksteisemõistmist ja kultuuripärandi tundmaõppimist Euroopa eri paigus. 

Samas ei ole kultuuriturismi potentsiaal veel ammendunud ning selle koormus ei ole linnati 

ja regiooniti ühtlane. Kultuuripäranditurismi fenomeni ja panuse kohta kultuurilisse 

euroopastumisse ning Euroopa majanduslikku ja sotsiaalsesse arengusse oleks vaja rohkem 

teadmisi nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete andmete põhjal. Uurides kultuuriturismi 

võimalusi Euroopa looduslike ja kultuuriliste paikade, sealhulgas tööstuspärandiga paikade 

osas, peaksid projektitaotlused pakkuma välja uuenduslikke strateegiaid ja pilootlahendusi 

edukaks ja jätkusuutlikuks piiriüleseks, piirkondlikuks ja kohalikuks kultuuriturismi alaseks 
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koostööks nii halduse, koolituse kui ka teenuste aspektist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 

vähemuskultuuridele ning sellistele linnadele ja piirkondadele, mis praegu on kultuuriturismi 

jaoks vähem atraktiivsed. Uurida tuleb ka Euroopa-sisese kultuuriturismi ja euroopastumise 

vahelisi suhteid ja nende mõjusid identiteetidele ja kuuluvustundele. Uudseid lahendusi tuleb 

välja töötada koostöös ja partnerluses sidusrühmadega, sh turismitööstuses tegutsevate 

ettevõtjate, VKEde, piirkondlike ja kohalike omavalitsustega ning asutuste ja 

organisatsioonidega, kes esindavad vastava piirkonna elanikke. Lisaks tuleb kaasata Euroopa 

kujunemisjärgus muinsuskaitsealade võrgustikke, nagu Euroopa kultuuripärandi märgisega 

paigad või Euroopa kultuuriteed. Välja töötada ja katsetada tuleb uuenduslikke statistilisi 

meetodeid ja näitajaid, sh kvalitatiivseid, kultuuriturismi erinevate mõjude mõõtmiseks ja 

mõistmiseks. Oodatakse, et projekt annab strateegilisi juhiseid ka Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide tõhusaks kasutamiseks valdkonnas. 

 

Kultuuripärandi digiteerimise täiustamine  

DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced 

digitisation (RIA: 4x~3M€, sulgub 12.03.2020)  

 

Mäluasutuste jt pärandihaldajate koostöö  

TRANSFORMATIONS-19-2020: Culture beyond borders – Facilitating innovation 

and research cooperation between European museums and heritage sites (CSA: 

2x3M€, sulgub 12.03.2020)  

DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the 

preservation and conservation of Monuments and Sites (CSA: 1x3M€, sulgub 

12.03.2020)  

 

Muutused Euroopa meediamaastikul 

TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European media landscapes and 

Europeanisation (RIA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Meediamaastik muutub kiirelt nii traditsioonilise kui sotsiaalmeedia osas. Rahastatavatelt projektidelt 

oodatakse vastavate protsesside ja nende mõju uurimist nii Euroopale tervikuna – sealhulgas Euroopa 

ühtse poliitilise ja kultuurilise ruumi kujunemisele – kui ka selle uurimist, kuidas protsessid erinevad 

piirkonniti ja riigiti. Näiteks oodatakse vastust küsimusele, kuidas mõjutavad meediamaastiku 

muutused Euroopa poliitilist ja kultuuriruumi. Kas euroopastumine ja lokaliseerumine on 

vastandlikud või üksteist täiendavad protsessid? Kuidas mõjutavad meediarepresentatsioone uudsed 

tootmis- ja tarbimisviisid ning uued suundumused meediumisisu omamises ja kontrollis? Keskenduda 

tuleb Euroopa meediamaastikule ja selle globaalsele kontekstile käesoleva sajandi algusest tänaseni, 

aga võrdluseks võib kaasata ka ajaloolist konteksti, näiteks varasemaid meediarevolutsioone ja 

vastavaid transformatsioone. Soovitakse aga ka usaldusväärset arenguprognoosi. See peaks ühtlasi 

sisaldama visiooni Euroopa poliitilise ja kultuurilise ruumi – või ruumide – arenguväljavaadete kohta. 

Samuti peab rahastatav projekt täiustama kaasaegse meedia uurimise meetodeid, tuginedes 

mitmesugustele olemasolevatele andmetele, taristutele ja võrgustikele, sh Eurostatile. Eesmärk on 

anda poliitikakujundajatele teadmisi ja vahendeid, mis aitaksid neil mõista muutuva meediamaastiku 

mõju Euroopa poliitikale ning poliitilisele ja kultuurilisele euroopastumisele. 
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Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika 

SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security Policy and the 

expanding scope of the EU's external engagement (RIA: 3x3M€, sulgub 12.03.2020)  

Teema lähtub vajadusest koordineerida ELi ja liikmesriikide välis- ja julgeolekupoliitikat. Projektid 

peaksid selgitama, millised haldusstrateegiad selle tagaksid ning kuidas hinnata ELi julgeoleku-, 

kaitse- ja luurealase koostöö tõhusust. Uurida tuleb ka seni pigem sisepoliitika valdkonda kuulunud 

diplomaatiavaldkondi, hindamaks, kuidas neid saaks kaasata ELi ühtse välistegevuse raamistikku. 

Oodatakse ka kodanike seisukohtade analüüsi. 

 

Teaduse ja innovatsioonivaldkonna mõttekodade võrgustik 

GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for 

helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe (CSA: 

1x0,5M€, sulgub 12.03.2020)  
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II. Turvaline ühiskond (SC7) 

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

security_en.pdf, lähem info maarja.soonberg@etag.ee, tel 731 7387 

Ametlikud alateemad:  

 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)  
 

Kõik konkursiteemad avanevad 12.03.2020 ja sulguvad 27.08.2020.  

 

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 27.08.2020)  

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. Uute tehnoloogiate ja meedia levik 

mõjutab ühiskondi ettearvamatult. Ühiskonna ja kodanike vastupanuvõime suurendamine nõuab uute 

tehnoloogiate, meediumite ja tööriistade paremat mõistmist ja rakendamist. 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. Arvestada tuleb Euroopa geograafilisest mitmekesisusest tulenevaid arusaama- ja 

riskitajuerinevusi, füüsilisi ja tehnilisi kontekste ning traditsioonilist oskusteavet ja kultuuripärandit, 

mis kõik mõjutavad nii riske kui ka kogukondade vastupanuvõimet. 

Igapäevane küberturve: tavainimesi 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 fokuseeruv 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. Näiteks tuleb leida viise, 

kuidas toetada inimeste valmidust kasutada igal ajal andmete krüpteerimise võimalust. Oodatakse, et 

pakutavad lahendused sobivad kõigile, olenemata füüsilisest seisundist või IKT-oskustest. Pisikestele 

kuni keskmistele ettevõtetele keskenduv projekt peab leidma viise, kuidas toetada ligipääsu sellistele 

turvalahendustele, mis seni on olnud kättesaadavad pigem suurtele tegijatele. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
mailto:maarja.soonberg@etag.ee
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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) 

Nagu pealkiri ütleb, on teema kesksed märksõnad turvaline ja vastupidav tehisintellekt, mis 

toetab ühiskonna ja õiguskaitse vajadusi ning kaitseb inimesi pahatahtliku tehisintellekti eest. 

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. 

 

 

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 27.08.2020)  

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 27.08.2020)  

Eesmärk on töötada välja suurandmete ja ennustava analüütika lahendusi, mis võimaldaksid 

seirata ja ennustada küberkuritegevuse suundumusi ning suurendada kodanike turvalisust 

terrorirünnakute sihtmärkideks peetavates kohtades (nt jaamad, kaubanduskeskused, 

meelelahutuskohad). Rahastatav projekt peab parandama õiguskaitse võimekust 

suurandmete kasutamisel, näiteks suutlikkust teisendada mahukaid ja heterogeenseid 

andmekogumeid (pildid, videod, georuumiline luure, sideandmed, liiklusandmed, 
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finantstehinguandmed jne) toimivaks luureks. Neid võimalusi saaks märkimisväärselt 

täiustada domeenispetsiifiliste tööriistade abil, s.o kuriteouurijate vajadustele kohandatud 

suurandme-analüüsi-rakendustega. Lisaks oleks ennustavale analüütikale palju kasu avatud 

lähtekoodiga luureandmete kogumisest (open source intelligence gathering) ning 

suhtlusvõrkude ja pimevõrgu andmete analüüsist. Käitumis- ja anomaaliatuvastussüsteemid 

ja metoodikad nõuavad tohutu hulga andmete analüüsi ja töötlemist ning täiustatud 

pilditehnikat, tuvastamaks kahtlasi sündmusi või kurjategijaid. Samas peavad need süsteemid 

ja metoodikad vastama põhiõiguste ja isikuandmete kaitse nõuetele. 

Taotlusi oodatakse konsortsiumidelt, kuhu on kaasatud julgeolekupraktikud ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonid ning IT-spetsialistid, psühholoogid, sotsioloogid, 

keeleteadlased jt. Väljatöötatavad lahendused peaksid olema suunatud eraettevõtjatele 

(proposals should focus on private operators), sest avaliku ja erasektori koostöö on avaliku 

ruumi kaitsmisel võtmetähtsusega. 

 

Kuritegevuse ennetamine, riskirühmadega tegelemine, ohvrite toetamine 

Võitlus inimkaubanduse ja laste seksuaalse 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 27.08.2020)  

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 27.08.2020)  

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.  

Vt ka eespool SU-GOVERNANCE-09-2020. 
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III. Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks (SwafS) 

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

swfs_en.pdf, lähem info terje.tuisk@etag.ee, tel 730 0333, 511 0356 

 

 

Ametlikud alateemad:  

 Accelerating and catalysing processes of institutional change 

 Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy 

 Building the territorial dimension of SwafS partnerships 

 Exploring and supporting citizen science 

 Building the knowledge base for SwafS  

 

 

Kõik konkursiteemad avanevad 10.12.2019 ja sulguvad 15.04.2020.  

 

Vt konkursiteemade infopäeva ja partnerlusürituse (14.-15.10.19) materjale.  

Teaduskommunikatsioon ja kodanikuteadus3 

SWAFS-19-2018-2019-2020 Taking stock and re-examining the role of science 

communication (RIA: 3x1,2M€, sulgub 15.04.2020)  

 

SWAFS-24-2020 Science education outside the classroom (RIA: 2x1,3-1,7M€, 

kaheastmeline, esimene tähtaeg 15.04.2020)  

Teema fookuses on head formaalharidusest väljaspool toimuva teadushariduse praktikad, 

sh ka nt meediast saadavad teadmised, huviharidus jms. 

 

SWAFS-27-2020 Hands-on citizen science and frugal innovation (RIA: 4x1,8-

2,2M€, sulgub 15.04.2020) 

Kaks eraldi teemat. 

 

 SWAFS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science 

education (CSA: 3x1,5M€, sulgub 15.04.2020) 

 

SWAFS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science (CSA: 

4x1,5M€, sulgub 15.04.2020)    

 

                                                 

 

 
3 Vt ka allpool teemasid FNR-10-2020 Public engagement for the Bioeconomy; LC-CLA-10-2020: Scientific support 

to designing mitigation pathways and policies. 

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
mailto:terje.tuisk@etag.ee
https://horizon-swafs2020.b2match.io/
https://horizon-swafs2020.b2match.io/
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Sooline võrdõiguslikkus, institutsionaalsed muutused 

Sooline vägivald teadusasutustes ja ülikoolides 

SWAFS-25-2020 Gender-based violence including sexual harrassment in research 

organisations and universities (RIA: 1x2,8-3,2M€, sulgub 15.04.2020) 

Soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamine teadusasutustes 

SWAFS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement 

gender equality plans (CSA: 3x2,5-3M€, sulgub 15.04.2020) 

Soolise lõhe ületamine innovatsioonis 

SWAFS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap (CSA: 

1x1,5M€, sulgub 15.04.2020) 

Innovatsiooniks vajalike pädevuste toetamine doktoriõppes 

SWAFS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes 

(CSA:~12x0,2-0,3M€, sulgub 15.04.2020) 

Tehnoloogia arengu eetilised aspektid 

Suure sotsiaalmajandusliku mõjuga tehnoloogiate eetilised aspektid 

SWAFS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact 

(CSA: 1x4M€, sulgub 15.04.2020) 

Organoidide kasutamise eetilised aspektid 

SWAFS-28-2020: The ethics of organoids (CSA: 1x3M€, sulgub 15.04.2020) 

Avatud teaduse eetilised aspektid 

SWAFS-30-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective 

(CSA: 1x2,5M€, sulgub 15.04.2020) 

Vastutustundliku teaduse alaste partnerluste geograafiline laiendamine (kntr) 

SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible 

Research and Innovation (CSA:2x3M€, sulgub 15.04.2020) 

Avatud teema 

SWAFS-31-2020 Bottom-up approach to build SwafS knowledge base (RIA: 6x0,9-1,1M€, 

sulgub 15.04.2020) 

Avatud teema uute lähenemiste võimaldamiseks SwafSi valdkonnas. 
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IV. Tervis ja heaolu (SC1)  

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

health_en.pdf, lähem info argo.soon@etag.ee, tel 730 0372, 515 3424 

 

Ametlikud alateemad:  

 Tervis, tervishoid, tervishoiusüsteemid (Better Health and care, economic growth and sustainable 

health systems; kood: BHC) 

 Digitervise edendamine (Digital transformation in Health and Care; kood:  DTH) 

 Koordineerivad ja toetavad tegevused (CSA; Health co-ordination activities HCO, HCC) 

 

Enamiku teemade konkursid on juba avanenud ning taotluste esitamise tähtaeg on 7. aprill 2020. 

„Digiteemadel“ saab taotlusi esitama hakata altes 19. novembrist ning viimane tähtaeg on 22. 

aprillil 2020 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Kaheastmelise protseduuriga teemade lühitaotluste 

esitamise tähtaeg on juba möödas.   

 

Partneriotsingu võimalused piirduvad osalejaportaalis (Funding and Tender Opportunities) 

leiduvaga. Tervisevaldkonna NCPde võrgustikuprojekt, mis haldas ka valdkondlikku 

partneotsingusüsteemi, on lõppenud. Digiteemadel on siiski mõned võimalused olemas: 

https://www.healthncp.net/other-supporting-initiatives   

 

 

 

SSH seisukohast huvipakkuvamat: 

Eurooplaste vaktsineerimise edendamine 

SC1-BHC-33-2020: Addressing low vaccine uptake (RIA: 3-4 x 2-3 M€, sulgub 

07.04.2020)  

Vähene vaktsineeritus on soodne pinnas seni kontrolli all olnud nakkushaiguste uuteks puhanguteks. 

Allapoole Euroopa Liidu ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi jääva elanikkonna 

vaktsineerituse määra põhjusi on erinevaid – kultuurilised, sotsiaal-majanduslikud jms, sh 

valearusaamadel ja -hirmul põhinev vaktsineerimisvastasus. Projekt peab selgitama, mis on vähese 

vaktsineerituse põhjused ning välja töötama soovitused nii kohalikul, riiklikul kui EL tasemel olukorra 

parendamiseks. Fookus on seega rohkem sotsiaal-majanduslikel ja kultuurilistel kui meditsiinilistel 

aspektidel.  

Tervisevaldkonna teadus- ja innovatsioonilõhe vähendamine Euroopas 

SC1-HCO-03-2020: Bridging the divide in health research and innovation – boosting 

return on investment (CSA: 1 x 1,5-2 M€, sulgub 07.04.2020)  

Lõhe edukamate ja tagasihoidlikumate tulemustega ELi riikide ja piirkondade vahel tervisevaldkonna 

teadusuuringutes on ebaõiglaselt suur. Projekti eesmärk on kehvemate piirkondade järeleaitamise 

meetmete väljatöötamine, mille aluseks on mõistagi praeguse olukorra analüüs.  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
mailto:argo.soon@etag.ee
https://www.healthncp.net/other-supporting-initiatives
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Raku- ja geeniravi puudutava tõese teabe kättesaadavuse edendamine 

SC1-HCO-19-2020: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies 

(CSA: 1 x 1,5-2 M€, sulgub 07.04.2020)  

Kuivõrd teave kaasaegsete ravimeetodite koha pole alati päris kohane, on projekti eesmärgiks luua 

üle-euroopalised raku- ja geeniteraapiat tutvustavad infokanalid ja –platvormid, kaasates klinitsiste, 

patsientide esindajaid, tervishoiukorraldajaid ja seadusandjaid, kommunikatsioonispetsialiste jt. 

Teabevahendid peavad jääma toimivaks vähemalt viieks aastaks pärast projekti lõppu.  

Tehisintellekti ja suurandmete kasutamine personaalmeditsiinis 

SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based 

on Artificial Intelligence and Big Data technologies (RIA: 5-7 x 4-6 M€, avaneb 19. 

novembril, sulgub 22.04.2020)  

Olemasolevad, kuid seni alakasutatud meditsiiniandmed tuleb tänapäevaseid tehnoloogiaid – 

tehisintellekti ja suurandmete analüüsi – kasutades rakendada tervishoiusüsteemide ja 

personaalmeditsiini edendamiseks. Projekt hõlmab paljusid eetika-, andmekaitse-, majandus- jt 

aspekte. Tähelepanu tuleb pöörata nii terviseriskide ennustamisele, ennetamisele kui ka 

personaliseeritud sekkumisele.  

Nutikad elukeskkonnad eakatele 

SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing 

people (RIA: 2-4 x 2-4 M€, sulgub 22.04.2020) 

Teema keskendub nutikate elukeskkondade arendamisele ja sellealase rahvusvahelise koostöö 

tugevdamisele: rahastavav projekt peab tegema koostööd kas Jaapani või Kanada teadlastega. Projekt 

peab olema transdistsiplinaarne, hõlmates sotsioloogiat, prühholoogiat, meditsiini ja muid 

asjakohaseid distsipliine, ning arvestama soolisi ja kultuurilisi aspekte. Kavandatud lahendused 

peavad pakkuma personaliseeritud nõuandeid, juhiseid aitamaks eakatel isikutel jääda aktiivseks, 

terveks ja iseseisvaks. Need võivad muuhulgas hõlmata dieeti, kehalist aktiivsust, riskide vältimist, 

ennetavaid meetmeid, elustiili ja aktiivsuse juhtimist, vaba aja veetmist, sotsiaalset osalust. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata meetmetele, mille eesmärk on edendada sotsiaalset osalust ja vältida 

sotsiaalset tõrjutust. Mõistagi tuleb kaasata eetiline ja õiguslik analüüs. Fookus koostööks Kanada või 

Jaapaniga on pisut erinev, detailid on kirjeldatud tööprogrammis.  

Alternatiivse meetodi väljaarendamine senise standardi – juhuslikustatud võrdlusuuringu – 
kõrvale  

SC1-BHC-37-2020: Towards the new generation of clinical trials – trials methodology 

research (RIA-LS: 1x4-6M€, sulgub 07.04.2020) 

Oodatakse uudseid lahendusi kliiniliste uuringute kavandamise, läbiviimise ja analüüsi 

parandamiseks. Rahastatav projekt peab tegema kindlaks ja valideerima meetodeid, mis parandavad 

mitmesuguste uuringute (sh personaalmeditsiini) abil kogutud tõendite üldistatavust. Kasutada tuleb 

piisavalt suuri kliiniliste uuringute andmekogumeid. Väljatöötatav metoodika peab võimaldama anda 

hinnangut olulisematele haigusrühmadele. Välja tuleb tuua ka parimad praktikad patsientide 

värbamise, eetika, soo ja soopõhise analüüsi, andmete jagamise jms osas. Välja tuleks töötada ka 

kliiniliste uuringute väljaõppe uued põhimõtted. 
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Mitmekesise päritoluga andmete (real-world data) kasutamine komplekssete krooniliste 
haiguste ennetamises ja ravis  

SC1-DTH-12-2020: Use of Real-World Data to advance research on the management of 

complex chronic conditions (RIA: 7-10x4-6M€, sulgub 07.04.2020) 

Projekt peab keskenduma tegelikele andmetele, st mis tahes andmetele, mis ei pärine juhuslikustatud 

võrdlusuuringust ning mis võimaldavad täita juhuslikustatud võrdlusuuringute tulemuste ja kliinilise 

praktika vajaduste vahelist lünka. Tegu võib olla nii uute kui ka olemasolevatest allikatest (nt registrid, 

biopangad) pärit andmetega. Kavandatav sekkumine peaks võimaldama inimese paremat ravi või 

jälgimist ja seeläbi muutusi haiguse progresseerumises. Elukvaliteet, patsiendi ohutus, psühho-

sotsiaalsed aspektid ja heaolu on keeruliste terviseseisundite olulised määrajad. Oodatakse 

andmekaitse- ja eetikaküsimuste analüüsi, sest uuringute käigus tuleb seostada eri allikatest pärit 

isikuandmeid. Projekti eeldatavaks mõjuks on mitmekesise päritoluga andmete kasutamise metoodika 

väljatöötamine keerukate krooniliste haiguste kliinilisteks uuringuteks; komplekssete krooniliste 

haigustega patsientide ravi ja elukvaliteedi paranemine.  
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V. Toit, biomajandus ja maaelu (SC2)  

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

food_en.pdf, lähem info katrin.saar@etag.ee, tel 731 7386 

 

Ametlikud alateemad:  

 Sustainable Food Security (Kood: SFS) 

 Blue Growth (BG) 

 Rural Renaissance (RUR) 

 Food and Natural Resources (FNR) 

 

Kõik konkursiteemad avanevad 15.10.2019 ja sulguvad 22.01.2020. 

 

Valdkondlik partneriotsingu portaal puudub. Võib saata e-kirja katrin.saar@etag.ee   

 

 

 

SSH seisukohast huvipakkuvamat: 

Globaalsed majandusanalüüsid sotsiaalselt ja ökoloogiliselt kestliku tuleviku poole 
püüdlemiseks 

Põllumajandusturud ja rahvusvaheline kaubandus jätkusuutlikkuse eesmärkide 

kontekstis  

RUR-21-2020: Agricultural markets and international trade in the context of 

sustainability objectives (RIA: 1 x 4M€, kahe astmeline; 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Kaubandus-, finants-, majandus- ja sotsiaalpoliitika vahel on tugevad, keerulised ja 

üliolulised seosed, mis avalduvad ka põllumajanduses. Taotlus peaks analüüsima ja 

arendama usaldusväärseid meetodeid ja nendega seotud näitajaid, mis aitaks hinnata nende 

valdkondade mõjusid põllumajandusele. Taotluses tuleks tähelepanu pöörata eelkõige 

peamisetele põllumajanduse impordi ja ekspordi tarneahelatele Euroopa Liidus ning  ELi 

kaubanduspartneritele. Lisaks võiks välja pakkuda kontrastse analüüsi Aafrika mandri 

vaatenurgast. Eeldatav mõju: rohkem tõenditel põhinevat poliitikat ja parem dialoog 

kodanikuühiskonnaga, mis tugineb põhjalikele andmetele, analüüsile ja metoodikatele; ELi  

erinevate poliitikavaldkondade parem sidusus (põllumajandus, keskkond, kaubandus, kliima, 

toiduga kindlustatus jne); mitmepoolse kaubanduse parimad tavad ja poliitika, mis aitab 

kaasa säästva arengu eesmärkidele ning keskkonna- ja kliimaprobleeme käsitlevatele 

ülemaailmsetele kokkulepetele. Vajalikud valdkonnad: põllumajandus, loodusteadus, 

sotsiaalteadus, majandusteadus jm. 

 

 

Bioressursipõhiste toodete jätkusuutlikuse analüüs 

FNR-18-2020: Sustainability of bio-based products – international governance 

aspects and market update (CSA: 1x1,5M€, kaheastmeline; 1. aste sulgub 

22.01.2010) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
mailto:argo.soon@etag.ee
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Jätkusuutlikkuse parandamise põhieesmärkide hulka kuuluvad lisaks uuenduslikele 

biotoodetele ka biokütused ja traditsioonilised tooted, millel on väike ökoloogiline jalajälg, 

mis aitavad kaasa ringluse ja ressursitõhususe saavutamisele ning toetavad üleminekut 

taastumatutelt fossiilsetelt ressurssidelt taastuvatele loodusvaradele. Põhjalikumad 

teadmised selles valdkonnas peaksid viima jätkusuutlikumate väärtusahelateni, tarbijate ja 

lõppkasutajate suurema usalduse ning otsustajate parema teadlikkuseni. Pikas perspektiivis 

võib jätkusuutlikkuse standardite parem mõistmine viia majanduskasvu ja ringluse 

tihedamini vastavusse ning suurendada lõppkokkuvõttes saadud uudsete biotoodete turuosa. 

See meede koondab ülemaailmse jätkusuutlikkuse eksperdid biopõhise innovatsiooni alal 

(keskendub biopõhistele toodetele), et tugevdada jätkusuutlikkuse eesmärkide ja rohelise 

innovatsiooni ühist mõistmist ning pakkuda usaldusväärseid ja hõlpsasti kasutatavaid 

andmeid poliitikakujundajatele, tarbijatele ja lõppkasutajatele. Julgustatakse koostööd 

peamiste Euroopa ja väljaspool Euroopat asuvate biomajanduse organisatsioonidega ning 

biomajanduspõhise tööstusega. 

  

Linnad kestliku toiduahela keskmes 

Linna-aianduse ja äärelinnapõllunduse arenguvisioon 

FNR-03-2020: A comprehensive vision for urban agriculture (CSA: 1x2M€, 

kaheastmeline, 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Selle teema all käsitletakse põllumajandustegevusi linnas või äärelinnas. Siia kuulub ka 

aiandusega tegelemine toidu kasvatamise eesmärgil. Linnapõllundust tuleb projektis 

käsitleda holistilisest vaatenurgast. Taotlused peaksid koondama osalejaid, kes esindavad 

erinevaid põllumajanduse lähenemisviise: teadlased, omavalitsuste esindajad, linna-

põllumehed, ettevõtted, kodanikeühendused jne. Taotlused peaksid võtma arvesse 

varasemate uuringute tulemusi ning tegelema linnapõllumajandusalaste teadmiste ja 

kogemuste vahetamisega. Pikas perspektiivis peaks see aitama kaasa linnapõllunduse 

potentsiaali täielikule ärakasutamisele, et parandada linnaelanike elukvaliteeti, jõukust, 

tervist ja toiduga kindlustatust.  

 

 

Linnad kui toidusüsteemide ümberkujundamise hoob  

CE-FNR-07-2020: FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system 

transformation (IA: 3x12M€, kaheastmeline, 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Meie praegused toidusüsteemid on ebastabiilsed ning tugevalt mõjutatud globaalsetest 

teguritest. Arvatakse, et aastaks 2050 ei suurene ainult nõudlus toidu järgi, vaid ka 70% 

inimestest elab linnades. Selle teema põhieesmärk on toetada linnu ületama olemasolevaid 

tõkkeid toidusüsteemi ümberkujundamisel. Lisaks tuleks välja töötada integreeritud, 

jätkusuutliku ning ohutu linna-toidusüsteemi poliitikaid ja strateegiaid, mis oleks kooskõlas 

FOOD 2030 prioriteetidega. Teema all läbi viidav innovatsioon peaks edendama 

linnakeskkonna toidusüsteeme, valdkonna strateegiate loomist, parema ja värskema toidu 

kättesaadavust, õigemate toitumisotsuste tegemist jne. Projekti tuleks kaasata nii linnu, millel 

on juba head tavad välja kujunenud, kui ka neid, millel on vähem kogemusi. Uuringusse 

peaks kaasama mitmete valdkondade esindajaid: toidu tootjad, käitlejad, toitlustusasutused, 

toitumisteadlased, tarbijate organisatsioonid, käitumisteadlased, sotsiaalteadlased, IKT-

inimesed jne.  
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Euroopa agroökoloogiliste teadusuuringute ja innovatsiooni ökosüsteemi 

tugevdamine 

FNR-01-2020: Strengthening the European agro-ecological research and 

innovation ecosystem (CSA: 1x2M€, kaheastmeline, 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Agroökoloogia on põllumajanduse tootmissüsteemides rakendatavate ökoloogiliste 

protsesside uurimine. Ühtse ja integreeritud lähenemisviisi väljatöötamisel tuleb lisaks 

ruumilisele ja ajalisele skaalale arvestada ka inimlike ja sotsiaalsete teguritega. Projekti 

käigus peaks välja töötama Euroopa agroökoloogiliste elulaborite (living labs) ja 

teadusuuringute infrastruktuuride (RI) võrgustiku raamistiku. Projekti käigus tuleks 

analüüsida ka seda, kuidas erinevad sidusrühmad (näiteks põllumajandustootjad, ettevõtted, 

tarbijad ja ühiskond) nendesse algatustesse on kaasatud ning anda soovitusi, kuidas neid 

paremini kaasata tulevastesse algatustesse. Oodatav mõju: selle teema eesmärk on 

kaardistada, analüüsida ja anda soovitusi Euroopa agroökoloogiliste teadusuuringute ja 

innovatsiooni ökosüsteemi tugevdamiseks.  

 

Toidu väärtusahelad sotsiaalses kontekstis: uudsed lahendused tootjate ja tarbijate 
ühendamiseks 

Väiketootjate toetamise võimalused põllumajanduslike toiduainete tarneahelates 

RUR-05-2020: Connecting consumers and producers in innovative agri-food 

supply chains (CSA: 3x3M€, üheastmeline, sulgub 22.01.2020) 

Praegune toidu tarneahel soosib pigem suurtootjaid. Väiketootjatel ja põllumeestel on vähe 

infot ja kontakte tarbijatega, mistõttu on neil keeruline nõudmistega kohaneda. Projekt peaks 

tähelepanu pöörama tarneahela iga lüli kulude ja marginaalide arvutamisele. Tegevused 

võivad hõlmata taristu ja logistika tagamist. Projekt võib hõlmata ka haridusaspekte, näiteks 

toiduharidus kooli õppekavades, kohalike toidumärgiste reklaamimist ja muid hariduslikke 

ja teadlikkuse tõstmise tegevusi. Konsortsiumisse peaks kuuluma lisaks põllumajandus-

tootjatele ka nõustajad, ostjad ja poliitikakujundajad.  

 

 

Uuenduslikud põllumajanduslike toiduainete väärtusahelad: konkurentsivõime 

tugevdamine 

RUR-06-2020: Innovative agri-food value chains: boosting sustainability-oriented 

competitiveness (IA: 3x7M€, üheastmeline; sulgub 22.01.2020) 

Toidusüsteemid seisavad silmitsi paljude väljakutsetega, mis ohustavad nende 

jätkusuutlikkust. Näiteks muutuvad kliimatingimused, loodusressursside halvenemine ning 

tasakaalu puudumine põllumajanduse ja toiduainete väärtusahelas. Projektis tuleb kasutada 

metoodikaid, mis hindaks muu hulgas ka sotsiaalmajanduse mõju kogu põllumajandusliku 

toidu väärtusahelale. Projekti käigus tuleks välja arendada soovitused, juhised uuenduslike 

lähenemisviiside loomiseks põllumajanduse ja toiduainete väärtusahela jaoks ning levitada 

neid juhiseid laiale sihtrühmale. Konsortsium peaks hõlmama põllumajandustootjaid, 

toiduainetööstust, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid; kauplejaid ja turustajaid, 

tarbijaid, keskkonna- ning sotsiaal- ja humanitaarteadlasi, riigiasutusi jne. Oodatav mõju: 

projekt aitab viia uuendustegevustega kaasa konkurentsivõimelisema, tõhusama, 

jätkusuutlikuma ja paremini toimiva põlumjanduslike toiduainete väärtusahelani.  
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Kadude vähendamine toidu väärtusahelas 

RUR-07-2020: Reducing food losses and waste along the agri-food value chain 

(IA: 2x6M€, üheastmeline; sulgub 22.01.2020) 

Igal aastal raisatakse ELis terves põllumajanduslikus väärtusahelas umbes 88 miljonit tonni 

toitu, mille tagajärjeks on suured keskkonna- kui ka sotsiaal-majanduslikud mõjud. Projekti 

eesmärk on teha kindlaks ja tuua välja uuenduslikke ja tõhusaid viise toidukadude ja jäätmete 

vähendamiseks. Fookuses on kiiresti riknevate toodete kadude vähendamine alates 

esmatootmisest kuni lõpptarbijateni. Projekt võib hõlmata innovatsiooni mitmesuguseid 

vorme, näiteks tehnoloogilisi, sotsiaalseid jne. Eeldatav mõju: innovaatilised tegevused 

viivad toidukadude ja jäätmete vähenemisele kogu põllumajandusliku toiduahela ulatuses. 

 

 

Bioloogilise mitmekesisuse tegevused: põllumaalt väärtusahelani (alates 

agrobioloogilisest mitmekesisusest kuni dünaamiliste väärtusahelateni) 

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value 

chain: From agrobiodiversity to dynamic value chains (RIA: 3x 6M€, 

kaheastmeline, 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse erinevad mõõtmed mängivad olulist rolli 

põllumajandussüsteemidele stabiilsuse, vastupidavuse ja kohanemisvõime tagamisel. Viisid, 

kuidas põllumajandustootjad oma maad haldavad, on otsene mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele. Intensiivse põllumajanduse tulemusel on tootlikus küll kõrgem, kuid seda 

tavaliselt bioloogilise mitmekesisuse arvelt. Projekti konsortsiumisse peaks kuuluma 

erinevade sidususrühmade esindajad. Projekt peaks tuginema interdistsiplinaarsetele 

teadmisetele ja tasakaalustatud partnerlusele, et kajastada ka erinevaid geograafilisi ja 

sotsiaalmajanduslike tingimusi. Eeldatav mõju: tegevused peaksid tutvustama 

põllumajandusliku bioloogilise mitmekesisuse eeliseid ning arendama välja lahendusi, et 

neid lähenemisviise tõhusamalt põlluharimis- ja aretuspraktikates kasutusele võtta. 

 

 

Kestlikumad puidu väärtusahelad: vastupidavad metsasüsteemid 

LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains: Resilient forest systems 

(RIA: 2x5M€, kaheastmeline; 1. aste sulgub 22.01.2020) 

Metsad mängivad olulist rolli Euroopa majanduses, ühiskonnas ja looduses. Konkursiteema 

fookus on kliimamuutuse mõju leevendamisel. Eesmärk on parandada metsaökosüsteemide 

ja metsanduse valdkonna kohanemist aina kasvavatele nõudmistele metsasaaduste suhtes. 

Rahastatav projekt peaks katma erinevaid metsatüüpe, asukohti ja metsamajandamise viise. 

Kaasatud peaks olema tootmistsükli erinevad osad. Eeldatavad mõjud: liirendada positiivseid 

muutusi Euroopa maastikes ja majanduses ning hoida maapiirkondi ja linnu rohelisena; 

metsade tootmissüsteemide ja nendega sesotud väärtusahelate suurenenud vastupidavus 

kliima- ja keskkonnatingimuste muutusele ning tarbijate nõudlusele.  
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Eurooplaste biomajandusealane teadlikkus  

FNR-10-2020: Public engagement for the Bioeconomy (CSA:1 x 1M€, ühe 

astmeline, sulgub 22.01.2020) 

Biomajandus hõlmab erinevaid sektoreid ja süsteeme, mis kasutavad, toodavad, töötlevad 

või on ajendatud bioloogilistest ressurssidest. Projekti käigus edendatakse biomajanduse 

keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke eeliseid teadlikkuse tõstmise ja koolitamise kaudu. 

Fookus peaks olema säästva tootmise ja tarbimise edendamisel. 

  

Vt ka SwafSi teemasid eespool. 

 

 

Avatud teema: temaatilised võrgustikud, mis koguvad kasutusvalmis teadmisi 

RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for 

practice (CSA: 5x2M€, ühe astmeline, sulgub 22.01.2020) 

Vaatamata teadusprojektidele, uuenduslikele ideedele ja praktikatele, ei ole uurimistulemusi 

suudetud piisavalt sageli integreerida tegelikku põllumajandusse ja metsandusse. Rahastatav 

projekt peaks soodustama teadmusvahetust, mis edendaks majanduslikult elujõulist ja 

säästvat põllumajandust ning metsandust. Temaatilised võrgustikud peaksid keskenduma 

kokkuvõtete tegemisele ning teadustulemuste jagamisele ja tutvustamisele. Konsortsium 

peaks koosnema nii põllumajandus- ja metsandustootjatest kui ka nõustajatest, sh sotsiaal- ja 

humanitaarteadlastest. 
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VI. Turvaline, puhas ja tõhus energia (SC3)  

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

energy_en.pdf, lähem info maria.habicht@etag.ee, tel 730 0327, 517 4058 

 

Tööprogrammis on veel aktiivsed järgmised alateemad: 

 Buildings in energy transition (kood: LC-SC3-B4E) 

 Global leadership in renewables (LC-SC3-RES) 

 Smart and clean energy for consumers (LC-SC3-EC)  

 Smart citizen-centred energy system (LC-SC3-ES) 

 Smart cities and communities (LC-SC3-SCC) 

 Smart airports (LC-SC3-SA) 

 Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries 

(LC-SC3-NZE) 

 Cross-cutting issues (LC-SC3-CC) 

 

Konkursiteemad on osalt juba avatud, osalt avanevad detsembris 2019 ja märtsis-mais 2020. 

Teemad sulguvad seitsmel erineval kuupäeval 11.12.2019 ja 10.09.2020 vahel.  

 

Valdkondliku partneriotsingu võimalus:  

 NCP võrgustiku hallatav partnereiotsingukeskkond: http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/ 

 Komisjoni üldine partneriotsingu keskkond: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search 

 25.-27. juunil 2019 toimunud partnerlusüritusel osalenute profiilidega on võimalik tutvuda 

aadressil: https://energycall2020.b2match.io/  

 

 

 

SSH seisukohast huvipakkuvamat: 

Rühmaprotsessid, otsuselangetamine ja huvide kokkupõrked energiapoliitikas 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the 

Clean-Energy Transition (RIA,1-3M€, avaneb 5.05.2020, sulgub 01.09.2020) 

2020. aasta teema Energy Citizenship keskendub kodanikuosalusele ja huvirühmadele ning nende 

vastastikmõjudele teiste energiavaldkonna tegijate ja teguritega. Teema fookuses on 

otsuselangetamise protsessid, sealhulgas Euroopa Liidu energiapoliitika ning huvide ja eesmärkide 

kokkupõrked: suhtlus, koostöö ja võimalikud huvierinevused energiavalkonna kujundajate, 

tavakodanike kui energiatarbijate, keskkonnaaktiviside jm huvirühmade ning asutuste ja ettevõtete 

vahel. Samuti tehnoloogiliste, õiguslike, äriliste jne tegurite seosed kultuuriliste, poliitiliste ja sotsiaal-

majanduslike tingimustega. Rahastatav projekt peab esitama poliitikasoovitusi, arvestades 

mitmesuguseid kontekstuaalseid tegureid ja taotlusi eri tasandeil: digitaliseerumine, sotsiaalmeedia; 

institutsionaalne, äriline ja õiguslik keskkond; demograafilised arengud, sotsiaalne õiglus. Oodatakse 

ka (huvi-)rühmasiseste protsesside analüüsi. Näiteks võib muuhulgas tegeleda seostega konteksti 

karakteristikute (sh institutsionaalse keskkonna avatus või suletus, õiguslik raamistik, rahastuse 

kättesaadavus) ning huvirühmade ja nende koostöö toimimise vahel. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
mailto:maria.habicht@etag.ee
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://energycall2020.b2match.io/
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Tarbimismuutuste psühholoogilised tegurid ja energiasektorivälised mõjud  

LC-SC3-EC-4-2020: Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural 

insights on energy efficiency interventions (RIA: 1-2M€,avatud,sulgub 16.01.2020) 

Projektitaotlus peab keskenduma ühele kahest alateemast: (a) energiasektoriväliste mõjude 

modelleerimine (energiatõhususe tegelik hind, arvestades mitte üksnes kütuse hinda, vaid ka energia 

sektori ja sektorivälis mõju); (b) käitumisteaduslik vaade tarbija otsustele ja tarbimise muutust 

taotlevatele sekkumistele. 

Esimese alateema projekt peab oma analüüsides minema märksa kaugemale traditsioonilistest 

energianõudluse ja KHG heite vähendamise meetmetest, kusjuures silmas tuleb pidada tervisele, 

ökosüsteemile, õhukvaliteedile jmt avalduvaid nii positiivseid kui negatiivseid välismõjusid, samuti 

mõju vastavatele poliitikatele. Planeeritavad tegevused peavad olema olemasoleva metoodilise 

raamistiku edasiarendus, mille tulemusena töötatakse välja energiatõhususse tehtud investeeringute 

otsese ka kaudse mõju kvantifitseerimise ja võimalusel ka rahalise väärtuse hindamise 

ökonomeetriline mudel. Samuti tuleks luua eritasandil poliitilisi otsuseid langetajaid toetav 

tööriistakast, mis aitaks neil välja töötada tõhusaid lühi- ja pikaajalise mõjuga kulutõhusaid meetmeid 

energiasektori edendamiseks. Infolevi peaks hõlmama laia ringi, sh kodumajapidamisi, ettevõtteid, 

rahastavaid institutsioone jmt.  

Teise alateema projekt peab katsetama erinevaid käitumist muutvaid meetmeid energiatõhususe 

parandamiseks, kaasates selleks nii käitumisteadlasi kui erineval tasandil võimuesindajaid ning 

jaotusvõrgu operaatoreid ja/või erinevaid kodanikuühiskonna organisatsioone. Projekt peaks välja 

pakkuma parimad poliitikameetmed (sh tõuke- ja tõmbevahendid, hinnamehhanismid, tarbimise 

reaalajas jälgimise lihtsustatud võimalused jmt) sekkumismeetmete efektiivsuse suurendamiseks.  
 

Tarbijate teadlikkus ning kodumajapidamiste võimalused ja piirangud energiaturul 

Kodumajapidamiste energiavaesuse leevendamine 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA: 1-

2M€, avaneb 5.05.2020, sulgub 10.09.2020) 

Energiavaesuse põhilisteks põhjusteks on madalad sissetulekud ja puudulikult soojustatud 

elamud. Siiski on kokkuhoidu võimalik saavutada hoonetes erinevaid energiatõhususe 

meetmeid kasutades ja taastuvatele kütustele üleminnes, mida seni pole tehtud suuresti 

valede tarbimisharjumuste ja vajalike teadmiste puudumise tõttu. Probleemiks on aga selliste 

majapidamiste tuvastamine. Projekti tegevused peaksid hõlmama vabal valikul kas ühte või 

mitut järgnevast: tarbimiskäitumise muutmine ja energiavasesusesse jäänud majapidamiste 

jaoks väljatöötatud vähekulukate energiatõhususe meetmete rakendamine; rahaliste ja 

mitterahaliste toetusmeetmete väljatöötamine energiatõhususe suurendamiseks; piiratud 

mahuga investeeringute toestamine taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmiseks 

energiavaestes majapidamistes. 
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Digilahendused energiatarbimise mõjutamiseks 

LC-SC3-EC-3-2020: Consumer engagement and demand response (IA: 4-6M€, 

avatud, sulgub 29.01.2020) 

Hajutatud energiatootmine ja digitaliseerimine võimaldavad ulatuslikumat tarbijate 

kaasamist puhtale energiale üleminekul läbi energiakooperatiivide, omavaheliste tehingute, 

kodanike energiakogukondade jmt. Hoonete automaatika võimaldab teenuste integreerimist 

ja erinevate teenuste kombineerimist, näiteks energiateenuste (elektrivaristus, küte) 

kombineerimist mobiilsuse (elektriautod) või terviseteenusega (iseseisvalt toimetuleku 

toetamine). Projekti käigus töötatakse välja ja katsetatakse uusi lahendusi nõudluse 

rahuldamiseks ja täpsemanks prognoosimiseks, kasutades selleks tegeliku tarbimise andmeid 

ja tarbijakäitumise analüüsi. Vaatluse alla võib võtta erinevad energiatarbijad ja seadmed, 

aga ka energiatootmise ja salvestamise võimalused kohapeal. Arvestada tuleb võrgu ja 

energiasüsteemi ning tarbijate vastastikuse toimimisega. Sotsiaal- ja humanitaarteadlased 

peavad tegutsema käsikäes tehnoloogiliste arenduste väljatöötajatega alates projekti algusest. 

Pakutavate lahenduste puhul peavad silmas pidama privaatsust, isikuandmete kaitset ja 

küberturvalisust.  

 

Linnade ja piirkondade üleminek puhtale energiale  

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities (IA: 15-20M€, avatud, 

sulgub 29.01.2020) 

Puhtale energiale üleminekuks linnades on tarvis oluliselt rohkem integreerida energiasüsteeme ning 

suurendada energiatõhususe taset. Tark linn või kogukond tähendab pikemas perspektiivis (aastaks 

2050) plussenergia taseme saavutamist hoonetes. Rahastatavalt projektilt oodatakse erinevate 

innovatiivsete lahenduste väljapakkumist ja katsetamist. Korraga peaksid vaatluse all olema nii uued 

kui renoveeritud hooned, kus jälgitakse energiatarbimist. Hooned peaksid saavutama positiivse 

energiabilansi, nendes peaks kasutama uudseid (looduslikke) materjale, taastuvaid energiaallikaid, 

energiasalvestamist, nutikat energiavõrku, nutikat energiajuhtimist (elekter, küte, jahutus), 

automatiseerimist ja muid IKT lahendusi ning tarbijad peaksid olema aktiivselt kaasatud. Arvestada 

tuleks elektriautode hulga võimaliku kasvuga, elektromobiilsuse mõjuga energiasüsteemile ning selle 

integreerimisega planeeringutesse. Visioon peaks hõlmama nii linnalisi, tehnilisi, rahalisi kui 

sotsiaalseid aspekte. Samas peaksid väljapakutud lahendused olema laiendatavad ka teistele 

piirkondadele ja linnadele. Eriti aktiivne roll peaks olema linnaplaneerimisosakondadel. Rahastatav 

projekt peab töötama välja ka kestlikke ärimudeleid ning esitama mitmesuguseid praktilisi soovitusi, 

sealhulgas nii tehnilises, õiguslikus, andmehalduse ja andmekaitse valdkonnas kui ka majanduslikust 

ja kultuurilisest perspektiivist (sh sotsiaalmajanduslikud ja soolised aspektid). 

 

 

Riigi- ja omavalitsusasutuste toetamine energiatõhususe eesmärkide saavutamisel 

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition 

(CSA: 1-1,5M€, avaneb 05.03.2020, sulgub  10.09.2020) 

Projektitaotlus peab keskenduma ühele kahest alateemast: (a) kohalike omavalitsuste (local 

and regional public authorities) toetamine; (b) energiatõhususe direktiivi rakendamise 

toetamine. 
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Suurandmete kasutamine üleminekul puhtale energiale 

LC-SC3-B4E-6-2020: Big data for buildings (IA: 3,5-4M€, avatud, sulgub 15.01.2020) 

Hoonetes kogutakse ühe rohkem andmeid energia tootmise ja tarbimise kohta (kauglugerid, hoonete 

haldussüsteemid). Selliste andmete kogumine ja kättesaadavaks tegemine on oluline samm EL 

püsitiatud eesmärkide saavutamiseks ning võimaldab efektiivselt toimida kogu tarbimisahelal 

(tarbijad, hoonete haldurid, võrguhaldurid, energiateenuste arendajad, äri- ja rahastusmudelite 

väljatöötajad). Seejuures on kriitilise tähtsusega selliste andmete ja nende töötlemise kvaliteet, mille 

tagamiseks on taotlejad kutsutud koostama hoonete andmete kirjelduse (panus Euroopa hoonete 

andmete ühtlustamisse) ning välja töötama pilvepõhise kõigile avatud suurandmete töötlemise 

tööristakasti. Projektikonsortsiumilt eeldatakse laialdast infolevi, huvirühmade kaasamist ning 

arvestamist eetika- ja andmekaitsepõhimõtete ning kehtivate õiguseaktidega. 

Energiatõhusus kui investeering 

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for 

Smart Buildings (CSA:1-1,5M€, avaneb 05.03.2020, sulgub 10.09.2020) 

Finantssektor ei pea üldiselt investeeringuid energiatõhususse piisavalt atraktiivseiks ning suurel 

määral vähese informeerituse tõttu ka liiga riskantseiks. Investeerimisprojektid vajavad kogu 

proseduuri lihtsustamiseks nii tehnilist kui juriidilist ühtlustamist, samuti tuleb teadvustada kaasnevat 

kasu – kinnisvara kõrgem väärtus, üürnike rahulolu ja pikemaajalised üürilepingud jmt. Nii otsene 

(energiasääst, madalamad kulud) kui kaudne kasu tuleks kvantifitseerida ning rahasse arvestada, et 

tekiks finantsinstitutsioonidele sobiv andmekogum projekti tasuvuse adekvaatseks hindamiseks, aga 

ka alus, mille põhjal valida erinevate rahastusallikate sh erakapitali ja avaliku raha kombineerimise 

variante. Projektitaotlus peab keskenduma ühele kahest alateemast: (a) Energiatõhususse 

investeerimise atraktiivsemaks muutmine (projektiideede hindamismetoodika, teadlikkuse tõstmine, 

otsene ja kaudne kasu, juriidilised ja tehnilised aspektid, riskid, edulood jmt); (b) Energiatõhususe 

rahastamise innovatiivsed skeemid. Oluline tegevus on aktiivne suhtlemine kõikide osapooltega, eriti 

erinevate potentsiaalsete rahastajatega. 
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VII. Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport (SC4)  

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

transport_en.pdf, lähem info maria.habicht@etag.ee, tel 730 0327, 517 4058 

 

Ametlikud alateemad:  

 Mobility for Growth (Kood: MG) 

 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport (DT-

ART) 

 Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles (LC-GV) 

 

 

Konkursiteemad on osalt juba avatud, osalt avanevad 03.12.2019. Teemad sulguvad 09.01.2020 

või 21.04.2020.  

 

 

Valdkondliku partneriotsingu võimalus:  

 NCP võrgustiku hallatav partneriotsingukeskkond: https://www.transport-ncps.net/partner-search/ 

 Euroopa Komisjoni üldine partneriotsingu keskkond: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search 

 Komisjoni korraldatud infopäeva ja partnerlusürituse materjalid: https://ec.europa.eu/inea/en/news-

events/events/horizon-2020-transport-info-day-0 

 

 

 

SSH seisukohast huvipakkuvamat: 

Muutuv mobiilsuse paradigma 

MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? (RIA: 

0,5-1M€ (lump-sum), avaneb 03.12.2019, sulgub 21.04.2020)  

Mobiilsuse tulevikku seostatakse täna peamiselt kiiruse ja tõhususega. Kliima ja keskkond sunnivad 

aga uurima alternatiivseid võimalusi. Projektidelt oodatakse tänase mobiilsuskultuuri kriitilist 

analüüsi ning alternatiivsete lahenduste väljapakkumist. Viimaste põhjal oodatakse tervikliku, eri 

valdkondi hõlmava tuleviku-transpordi strateegia ning võimalike arengustsenaariumite 

väljatöötamist. Eeldatakse koostööd peamiste sidusrühmadega. Lump-sum-meetodi ehk fikseeritud 

maksetega rahastamise piloot.4 

 

                                                 

 

 
4 Vt lähemalt „Lump Sum actions” https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
mailto:maria.habicht@etag.ee
https://www.transport-ncps.net/partner-search/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/what-you-need-to-know_en.htm
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Tõenduspõhise poliitikakujundamise toetamine: suurandmed ja uudsed analüüsimeetodid 

Uurimismeetodite ja analüüsivahendite arendamine poliitikakujundajate toetamiseks 

MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of 

transport/mobility researchers, planners and policy makers (RIA: 1-2M€, avaneb 

03.12.2019, sulgub 21.04.2020) 

Innovaatilised lahendused nagu ühendatud ja automatiseeritud transport, jagatud mobiilsus, 

intermodaalsus jne kujundavad ümber senised mobiilsusskeemid ning tekitavad 

transpordisektorisse täiesti uusi ärimudeleid. Kaasnähtusena tekivad uued sihtgrupid ja 

uudsed teenused ning tekib vajadus uut tüüpi andmete järele. Samas tekivad uued riskid ning 

avalduvad uudsed sotsiaal-majanduslikud mõjud. Uute tehnoloogiate ja lahenduste 

integreerimiseks vajatakse uudset analüüsi, seire ja hindamise võimekust. Kasutusesolevad 

meetodid, andmebaasid ja mudelid ei suuda enam rahuldada muutunud teadusvajadusi. Uute 

teadamiste saamine nõuab täiendavate andmete hankimist ning uusi meetodeid ja vahendeid 

uute andmetega (eriti suurandmetega) ümberkäimiseks. Projektikonsortsium saab valida kas 

reisijate- või kaubaveosuuna.  

 

Transpordisüsteemi digiandmete jagamine paremaks poliitikakujundamiseks 

MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing (RIA: 2-3M€, 

avaneb 03.12.2019, sulgub 21.04.2020) 

Transpordisektoris tekib üha rohkem andmeid. Intelligentsema transpordisüsteemi poole 

liikumine nõuab andmete optimaalset kasutamist. Täiustatud andmevahetus erinevate 

sihtgruppide vahel peaks toetama transpordisektori suurandmetest maksimaalse osa 

kättesaamist, millega kaasnevad täiustatud tooted ja teenused. Transpordisüsteemi sujuvaks 

toimimiseks peab olema tagatud ohutu ja usaldusväärne kõiki tegureid ja transpordiliike 

hõlmavate andmete kogumine, säilitamine ja jagamine. Üheks variandiks võiks olla 

laiaulatuslikku integratsiooni võimaldav pilvepõhine lahendus. Seejuures ei tohi unustada 

andmekaitset ja –turvet, standardiseerimist ja konkurentsi puudutavaid aspekte, andmete 

ristkasutust ja kättesaadavust jmt. Projekti käigus tuleb välja töötada kaasaegne komplekt 

meetodeid ja vahendeid, mis vastaks läbimurdetehnoloogiate ja -lahenduste vajadustele  ning 

oleks arvestatavaks toeks transpordi/mobiilsusvaldkonna teadlastele, planeerijatele ja 

poliitikate kujundajatele.  

 

Digiteerimise ja automatiseerimise mõju töö muutumisele transpordisektoris 

MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working 

conditions and skills requirements (CSA: 2-2.5M€, avaneb 03.12.2019, sulgub 21.04.2020) 

Transpordisektori digitaliseerimine ja automatiseerimine toob kaasa kardinaalsed muutused nii 

tööjõuvajaduses kui tööjõule seatavates nõudmistes kõikides transpordiliikides. Laiemalt mõjutavad 

transpordivaldkonna muutused kogu tööjõuturugu, ühiskonda ja majandust tervikuna. Sihtgruppide 

kaasamisel rõhutatakse rahvusvahelise koostöö vajadust, kuna probleemil on selge piiriülene mõõde. 

Koostöö Kanada, Jaapani ja USA projektide või partneritega on tungivalt soovitatav. 
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VIII. Kliima ja keskkond (SC5)  

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

climate_en.pdf, lähem info ulle.napa@etag.ee, tel 730 0322 

Ametlikud alateemad:  

 Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement  

(Kood: LC-CLA) 

 Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (Kood: SC5) 

 

Kõik konkursiteemad avanevad 12.11.2019 ja sulguvad 13.02.2020.  

 

Valdkondliku partneriotsingu võimalus: NCPs CaRE veebilehel: partnersearch.ncps-care.eu/. 

Soovitame uurida ka NCPs CaRE projekti poolt väljatöötatud abimaterjale taotlejatele: ncps-

care.eu > Useful guides.  

 

Vt ka septembris ja oktoobris 2019 toimunud infopäevade materjale:  

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-environment-and-resources/2019-information-

days-calls-2020 

 http://www.ncps-care.eu/?event=save-the-date-international-brokerage-event-horizon-2020-for-

circular-economy-transforming-industry 

 

 

 

SSH seisukohast huvipakkuvamat: 

Teaduspõhine lähenemine kliimagaaside vähendamisele 

LC-CLA-10-2020: Scientific support to designing mitigation pathways and policies (RIA: 

~5x3-5M€, sulgub 13.02.2020) 

Projektitaotlus peab keskenduma ühele kolmest teemast: (a) Kliimapoliitikate hindamine ja 

kavandamine 2020ndateks aastateks; (b) Elustiilimuutused; (c) Teaduslik sisend kliimagaaside 

vähendamise riiklikult kindlaksmääratud panuste edasisse määratlemisse pärast 2023. aastat. Teema 

"b" (Decarbonisation and lifestyle changes) fokuseerub kriitilistele indiviiditasandi meetmetele, 

struktuurilistele muutustele ja muutuste stimuleerimise võimalustele. Analüüsida tuleb üksikisikute, 

majapidamiste ja kogukondade rolli kliima soojenemise vähendamisel nii maailma kui ka Euroopa 

tasandil. Tegeleda võib ka võimalike poliitikate ja kommunikatsioonistrateegiate ning 

kodanikuteaduse võimalustega. Projektidelt oodatakse interdistsiplinaarset lähenemist, sh erinevate 

sotsiaal- ja humanitaarteadlaste, linnaplaneerijate jt kaasamist. 

Looduspõhised lahendused ja õhukvaliteedi parandamine linnades 

LC-CLA-11-2020: Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and 

improved air quality (IA: ~3x10M€, sulgub 13.02.2020) 

Taotlusvoor keskendub looduspõhiste lahenduste rollile õhusaastevastases võitluses eriilmelistes 

kooslustes. Seda eelkõige linnakeskkonna allergiapotentsiaali, kasvuhoonegaaside ja muude 

õhusaasteainete vähendamise vaatenurgast. Projekti käigus väljatöötatavad lahendused peavad olema 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
mailto:ulle.napa@etag.ee
http://www.ncps-care.eu/?page_id=154&&cp_useful-guides=2
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-environment-and-resources/2019-information-days-calls-2020
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-environment-and-resources/2019-information-days-calls-2020
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rakendatavad erinevates kliima-, keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikes tingimustes ning erinevate 

linnakujunduste puhul. Hinnata tuleb kasutuselevõetud lahenduste eeliseid ja hüvesid (nt kodanike 

tervis ja heaolu, bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutustega kohanemine), aga ka vajalikke 

kompromisse. Projektide raames tuleb tegeleda ka lahenduste integreerimisega kohalikesse 

otsustusprotsessidesse ja ning vajalike sotsiaal-majanduslike muudatustega (nt ruumiplaneerimisel).  

Projektidelt oodatakse interdistsiplinaarset lähenemist, sh erinevate sotsiaal- ja humanitaarteadlaste, 

linnaplaneerijate jt kaasamist. 

Üleminek ringmajandusele 

Ringmajandusele ülemineku stsenaariumid ja poliitikasoovitused; mõjud, tegurid 

ning praktika- ja arusaamamuutused 

CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy and its 

implications on the environment, economy and society (RIA: ~5x3-4M€, sulgub 

13.02.2020) 

Ringmajanduse puhul on oluline mõista selle positiivset ja negatiivset mõju keskkonnale, 

majandusele ja ühiskonnale, sealhulgas inimeste tervisele. Seda nii seoses ringmajanduse 

põhimõtete rakendamise kui ka vastavate poliitikameetmete kujundamisega. Viimane 

hõlmab regulatsioone, maksustamist ja rahastamist, toetusi, strateegilise juhtimise 

mehhanisme, kommunikatsiooni ja teadlikuse suurendamise vahendeid ringmajanduse 

kontseptsiooni edasiseks levitamiseks. Kavandatavad projektid peavad hindama 

ringmajandusele ülemineku hetkeseisu erinevates majandussektorites (avalik, era- ja 

mittetulunduslik) ning analüüsima võimalikke üleminekustsenaariume, sh nende tulemusi ja 

mõju. Rahastatavad projektid peavad välja selgitama peamised tegurid (regulatiivsed, 

juhtimispõhised, turupõhised, tehnoloogilised, kultuurilised, ühiskondlikud, soolised jne), 

mis võivad ringmajandusele üleminekut soodustada või takistada. Projektide tulemusel 

peaksid muuhulgas valmima poliitikasoovitused kohalikul, riiklikul, Euroopa ja globaalsel 

tasandil. Oluliseks peetakse asjakohaste sotsiaal- ja humanitaarteaduste kaasamist. 

Julgustatakse rahvusvahelist koostööd, eriti Aafrikaga. 

 

 

Ringmajandussüsteemide katsemine plasti-, tekstiili- ja mööblisektoris 

CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and 

furniture sectors (IA: ~2x7-8M€, sulgub 13.02.2020) 

Ringmajanduse, sh uute ärimudelite, toodete ja materjalide ning kogu väärtusahelat 

hõlmavate ringisüsteemide kavandamine ja piloteerimine on vajalik, et praktikas katsetada 

süsteemset innovatsiooni ringmajanduse suunas. Kavandatud projektid peavad töötama välja 

ja katsetama selliseid süsteemse ringmajanduse lahendusi plasti-, tekstiili- ja mööblisektoris, 

kus väärtus säilib toote või teenuse kogu elutsükli vältel. Eeldatakse, et projektitaotlustesse 

on kaasatud kõik olulised osalejaid kogu väärtusahelas - alates projekteerimisest ja tootmisest 

kuni kogumise, sorteerimise ja taaskasutamise, parandamise ja/või uuesti ringlussevõtuni. 

Eesmärk on mõelda ümber, kuidas ringmajanduse abil rahuldada kasutajate vajadusi. 

Projekti raames tuleb valida üks kolmest sektorist: plast, tekstiilid või mööbel. Eeldatakse, et 

tegevused saavutavad projekti lõpuks tehnoloogilise valmidusastme (TRL) 6-7. 
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Mitmikriskidega toimetuleku võimekuse tõstmine 

LC-CLA-16-2020: Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the 

E.U. (RIA: ~1x3-5M€, sulgub 13.02.2020) 

Teema eesmärk on töötada välja selline ühtlustatud ja standardiseeritud riskijuhtimine, mis 

võimaldaks võrrelda mitmeid looduslikke ohte (geoloogilised, hüdroloogilised, meteoroloogilised ja 

bioloogilised ohud, sealhulgas liitsündmustega seotud ohud) ning nende koos- ja vastastikmõju, 

samuti kaskaadefekti sotsiaal-ökoloogilistele süsteemidele. Tuleb välja töötada uuenduslikud 

otsustamise vahendid, mis aitavad planeerijatel teha riskijuhtimise alaseid valikuid. Samuti tuleb edasi 

arendada kvantitatiivseid stsenaariume praeguste ja tulevaste riskide ning võimalike otseste ja 

kaudsete mõjude kohta mitmikriski keskkonnas. Selline raamistik tuleb välja töötada teadlaste ja 

praktikute (sh võtmeisikute ja lõppkasutajate) koostöös, sest arvestada tuleb praktikute vajadusi. 

Projektikonkursi üheks eesmärgiks on ka kaardirakenduste ja kasutajasõbralike avatud IKT-liideste 

arendamine, et mudelstsenaariumid ja väljundid oleks paremini mõistetavad. Riskianalüüsi 

koostamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata erinevate mitmikriskidega sektorite (nt põllumajandus, 

metsad ja muud majandussektorid, maakasutus, infrastruktuur, ökosüsteemid) süsteemsele 

haavatavusele. 
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IX. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

leit-ict_en.pdf, lähem info aavo.kaine@etag.ee, tel 731 7351 

 

Ametlikud alateemad:  

 Information and Communication Technologies (Kood: ICT) 

 Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms 

(DT-ICT) 

 Cybersecurity (SU-ICT) 

 

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 ühiskondlikus kontekstis 

ICT-57-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet (RIA: 2-3X2-

4M€, sulgub 22.04.2020)  

 

Digilahendused maal ja maaelu toetajana 

DT-ICT-09-2020: Boost rural economies through cross-sector digital service 

platforms (IA: 2 x kuni 15M€, sulgub 22.04.2020) 

 

Tehisintellekt haiglates 

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

22.04.2020) 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
mailto:aavo.kaine@etag.ee
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Lisa: üldisi viiteid ja lisamaterjale 

 

Funding & Tenders portaal: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home   

 

Horisont 2020 eestikeelne veebileht: https://www.horisont2020.ee/ 

 

Kõik Horisont 2020 teemad ja tööprogrammid: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections 

 

Horisont 2020 elektrooniline käsiraamat (Online Manual): 
ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm   

 

SC6 programmi kohta üldiselt: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies  

 

Sotsiaal- ja humanitaarteadlastele suunatud materjale riiklike konsultantide võrgustiku 
Net4Society kodulehel (nt "Useful Material", "Funding Opportunities"): 
https://www.net4society.eu/ 

Sh ammendav ülevaade sotsiaal- ja humanitaarteaduslike lähenemiste 
võimalustest Horisont 2020 eelseisvates konkurssides: 
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_up
date_final_draft.pdf 

 

SSH partneriotsingu andmebaas: https://www.sshresearchdirectory.eu/ 

 

Muude avatud konkursside (nt ERA-NET võrgustike omade) info ETAgi kodulehel: 
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/avatud-konkursid/ 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_update_final_draft.pdf
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_update_final_draft.pdf

