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Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond

• Valdavalt sama temaatika, mis H2020 vastavas teemavaldkonnas –

ühiskonna transformatsioonid, sotsiaalsed probleemid, demokraatia ja 

valitsemine (märksõnad kultuur ja kaasav ühiskond)

• Varasemast selgemalt esil pärand jm kultuurivaldkonnad, loomemajandus 

(märksõnad kultuur ja loovus)

Kolm teemaplokki (destinations)

1. Demokraatia ja valitsemine – kood: DEMOCRACY

2. Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus – kood: HERITAGE

3. Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid – kood: 

TRANSFORMATIONS
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Lähtekohad – „sekkumise loogika“

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja EK poliitilised prioriteedid

 nende täpsustused „Euroopa horisondi“ eri tasandeil

 oodatavad mõjud tööprogrammis iga konkursiteemade ploki 
sissejuhatuses (Destination’i katustekstis)

Seitse praeguse komisjoni prioriteeti:

roheline kokkulepe, digistrateegia, õiglane majandus, 

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine, 

euroopaliku eluviisi (õigusriigi) edendamine, demokraatia tugevdamine, 

COVID-19-kriisi ja selle tagajärgedega toimetulemine

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_et
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2. teemavaldkonna Expected Impacts

Demokraatia ja valitsemine (Cluster 2, Destination 1)

• Demokraatlik valitsemine saab uut jõudu õigusriigil põhinevate institutsioonide ja poliitikate 
tugevama vastutuse, läbipaistvuse, tõhususe ja usaldusväärsuse ning aktiivse ja kaasava, 
kindlustatud põhiõigustele toetuva kodanikuosaluse kaudu.

Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus (Cluster 2, Destination 2)

• Kultuuripärandi, kunstide ning kultuuri- ja loomesektorite potentsiaal kestliku innovatsiooni ja 
Euroopa kuuluvustunde tõukejõuna realiseerub pidevas dialoogis ühiskonna, kodanike ja 
majandussektoritega ning tänu kultuuripärandi paremale kaitsele, taastamisele ja edendamisele.

Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid (Cluster 2, Destination 3)

• Sotsiaalne ja majanduslik säilenõtkus ja kestlikkus paranevad tänu sellele, et mõistame paremini 
muutuste tõukejõudude (nt tehnoloogia, üleilmastumine, demograafia, liikuvus ja ränne) 
sotsiaalseid, eetilisi, poliitilisi ning majanduslikke mõjusid ja koosmõju.

• Kaasav majanduskasv hoogustub ja haavatavus väheneb selliste tõenduspõhiste poliitikate abil, 
mis kaitsevad ja tugevdavad tööhõivet, haridust, sotsiaalset õiglust ja võitlevad ebavõrdsusega, 
tegeledes ühtlasi ka COVID-19-pandeemiast tingitud sotsiaalmajanduslike probleemidega.
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Tähtajad ja eelarved

TÄHTAJAD

• 15. aprill 2021 – 1. september 2021

• 20. jaanuar 2022 – 20. aprill 2022

EELARVED

• Demokraatia teemaplokk: soov rahastada 3 projekti teema kohta, ainult RIA 
projektid, eeldatavalt 2-3 mln projekti kohta

• Kultuur ja pärand: soov rahastada 3 projekti teema kohta (v.a CSA-d), eeldatavad 
eelarved 2-4 mln projekti kohta (erinevused teemati), v.a ‘Bauhaus’ (2 projekti)

• Ühiskonna transformatsioonid: soov rahastada 3 projekti teema kohta (v.a CSA), 
enamasti 2-3 mln projekti kohta, erandina Hiina teema puhul 3-4 mln (2 projekti)
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Etteantud teemadega konkursid
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• Sisufookused tihti 
väga täpselt paigas

• Vaja on 
lähilugemist - iga 
lause taga on 
maailm

• Should = „rangelt 
kohustuslik“ 

• Seoseid, mille 
tekst välja toob, 
tuleb arvestada; 
kõik should-
komponendid 
tuleb kaasata

David Mark. Pixabay6
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Loovat lähenemist oodatakse etteantud 
piires, jätmata kõrvale ühtki should-aspekti

v.a juhud, kus valiku- või asendusvõimalus 

on otsesõnu antud – märksõnad e.g., or, 

could, may vms
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1. Demokraatia plokk – 14 RIA teemat

Demokraatia uurimine, mõistmine ja (ümber)mõtestamine
• omaette fookusena (2021, 2022) 
• domineeriva majandusmudeli mõju ja muudetavuse vaatenurgast (2021) 
• feminismi jm soolise võrdõiguslikkuse teooriate mõju ja ärakasutamise 

perspektiivist (2021)
• pandeemiajärgses maailmas, st vaadeldes valitsuste kriisiaegset toimimist 

demokraatia toimimise vaatenurgast  (2021)

• tehisintellekti ja suurandmete mõju; mitmesuguste ebavõrdsuse-ilmingute; 
hariduse; äärmusluse; meedia; ühismeedia vaatenurgast (2022)

ELi välispoliitika
• ELi naabruspoliitika – demokraatiat toetava poliitika mõju ja 

tõhustamisvõimalused (2021)
• ülemaailmne juhtimine (global governance) – kuidas toetada multilateraalset

maailmakorda (2022)
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3. Ühiskonna transformatsioonide plokk: kokku 16 RIA-t ja 1 CSA

Ebavõrdsuse põhjused ja dünaamika, sellevastane võitlus, ühiskonna 

mitmekesisus
• 2021 omaette fookusena ning koolihariduse võimaluste (sh väljalangemise 

vähendamise) vaatenurgast

• 2022 ühiskonna vananemise; soo; rassilise, etnilise ja usulise kuuluvuse 
vaatenurgast

Muutuv töö ja sotsiaalkaitse 
• 2021 omaette fookusena ning muutuvate tarneahelate ja kaubavahetuse mõju 

vaatenurgast 

• 2022 Euroopa-siseste rändevormide; kaasava tööturu; täiskasvanute oskuste 

vaatenurgast

Uued, heaolu ja kestlikkust peegeldavad majandusarengu indikaatorid (2022)
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3. Ühiskonna transformatsioonide plokk (jätk)

Ebaseaduslikud sisserändajad 

• CSA ebaseaduslike sisserändajate alaseks koostööks (2021)  

• sisserännanute olukord, toetusvajadused ja (põhi)õiguste kaitse (2022)

• rändeotsuse mõjutegurid (2022)

• ELi tagasisaatmis- ja tagasipöördumispoliitika (2022)

Kujunemisjärgus tehnoloogiad (emerging new technologies) hariduses 
(2021)

Neutraalne Hiina-tundmine (2021)
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2. Kultuuri ja pärandi plokk – 13 RIA teemat ja 2-3 CSA teemat

Kultuurisektori toimimine: halduse ja majanduse perspektiiv
• muuseumide jm kultuuriasutuste finantseerimine ja haldamine (2021)

• loomemajandus innovatsiooni ja konkurentsivõime tõukejõuna (2021)

• CSA kultuuripärandi uurimise ja sellealase innovatsiooni koordineerimiseks (2021)

Pärandi kaitse ja säilitamine
• rohelisemate ja tervislikumate tehnoloogiatega; uudsete digivahenditega (2021)

• kuritegevuse eest; kliimast ja loodusõnnetustest tulenevate kahjude vastu (2022)

• CSA ohustatud keelte toeks ja kaitseks (2022)

Euroopa kultuuri propageerimine kodus ja väljaspool (2022)

Väärtuste, uskumuste jm kultuuritausta mõju ELi identiteedi ja poliitika(te) 
tõlgendamisel (2022)

Valdkonnaspetsiifilisemad teemad (2022):

• traditsioonilise käsitöö lõimimine moodsate tehnoloogiatega; muusikavaldkonna tulevik; 
filmitööstuse tulevik; mängukultuur ühiskonna vaatenurgast; uus Euroopa Bauhaus

1111



Fotod: bboellinger, Pixabay; Ross Sokolovsky, Unsplash. 
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Katrin Kello

katrin.kello@etag.ee

„Kultuur, loovus ja 
kaasav ühiskond“ ning 
SSH ja kunstid „Euroopa 
horisondis“ laiemalt

Helsingi keskraamatukogu Oodi (ALA Architects). Foto: 
Risto Rimppi. Wikimedia Commons. Litsents CC BY 413
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