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I Sammas 
Tipptasemel teadus

II Sammas 
Üleilmsed väljakutsed ja 
Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime

III Sammas 
Innovatiivne Euroopa

Osalemise laiendamine ja Euroopa teadusruumi tugevdamine

Euroopa Teadusnõukogu Euroopa Innovatsiooninõukogu

Teadustaristu

meetmed

Euroopa Teadusnõukogu

Osalemise laiendamine ja tipptaseme levik Euroopa T&I süsteemi reformimine ja tõhustamine

Teadusuuringute Ühiskeskus

Euroopa innovatsiooni 
ökosüsteemid

Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogia-
instituut (EIT) 
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• Tervis
• Kultuur, loovus ja 

kaasav ühiskond
• Ühiskonna tsiviiljulgeolek
• Digivaldkond, tööstus 

ja kosmos
• Kliima, energia ja transport
• Toit, biomajandus, loodus-

varad, põllumajandus
ja keskkond



Raamprogrammide eelarved (mld eurot)
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Horizon Europe
(2021-2027)

95,5

III Innovatiivne Euroopa

13,4 mld/EUR (13,4%)

Euroopa innovatsiooninõukogu

9,7 mld/EUR

Euroopa innovatsiooni 

ökosüsteemid

527 mln/EUR

Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT)

3 mld/EUR



Akadeemilised ja 
teadusasutused

Ettevõtted 
ja klastrid

Riigi- ja oma-
valitsusasutused

Organisatsioonid 
ja ühingud

Eraisik

Kes saavad osaleda ja raha taotleda
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Raamprogrammi eripära: koostöö

Konsortsiumi miinimumnõuded
Vähemalt kolm üksteisest sõltumatut
partnerit vähemalt kolmest EL või HEU 
assotsieerunud riigist

Nõuded partnerile
• Kindel roll projektis
• Pädevus antud ülesande täitmiseks
• Koordinaatoril – finantsvõimekus 

Ideaalne konsortsium:
• Balansseeritud
• Geograafiliselt
• Partneri tüübilt
• Poliitiliselt
• Sooliselt 
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• Research and innovation action, RIA -> toetuse määr 100%

• Innovation action, IA -> toetuse määr 70% (100%)

• Coordination and support action, CSA -> toetuse määr 100%

• Co-fund Actions

• MSCA – Marie Skłodowska-Curie meetmed

• ERC – Euroopa Teadusnõukogu grandid

• Hanked, auhinnad jpm

Raamprogrammi projektitüübid
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Raamprogrammi teabevärav

Osalejaportaal - Funding & Tender Opportunities
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Kõik vajalik info olemas: 
– Tööprogrammid
– Reeglid

Taotluse menetlemine
– Ettevalmistamine
– Esitamine
– Aruandlus
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Kasulik info

• Online Manual

• General Annexes

• Mudeltoetusleping

• European IP Helpdesk
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ETAgi tugi ja infokanalid

• Uudiskiri http://uudiskiri.etag.ee/

• Jooksvad uudised infolisti, liitumine: 
https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave

• FB „välisteaduskoostöö“

• Raamprogrammi konsultandid – NCP-d 
https://www.etag.ee/teadusagentuur/kontaktid/valisteaduskoostoo-osakond/

• Raamprogrammi projektide ettevalmistustoetus 
https://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/
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EUROOPA 
INNOVATSIOONINÕUKOGU (EIC)
MARGIT ILVES



• Eesmärk on tuvastada, arendada ja juurutada kõrge riskiga läbimurdelist/ uusi turge loovat 
innovatsiooni.

• Integreeritud toetus kogu innovatsioonispektrile alates varajasest uurimistööst kuni skaleerimiseni

• Portfooliopõhine lähenemine*: luuakse teemal või kitsaskohal põhinevad portfooliod. Iga projekt 
võib kuuluda ühte või mitmesse portfooliosse.  Portfoolioid juhivad programmijuhid. Täpsemad 
sihid ja tegevused lepitakse kokku koos projektide partneritega. 

• Ad hoc 50 000 EUR toetused Pathfinder ja Transition projektidele kommertsialiseerimisvõimaluste 
uurimiseks või protfoolioga seotud tegevusteks

• Äriarendusteenused

• Fast Track Scheme – H2020 ja HEU projektidest EIC Accelerator täistaotluse astmesse. Alguses 
katsetatakse Pathfinder, Transition ja ERC PoC, EIT KIC projektidega.

*Puudutab eelkõige Pathfinder ja Transition projekte, aga võidakse kutsuda ka Accelerator projekte
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EUROOPA INNOVATSIOONINÕUKOGU 
(EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC))



EIC Pathfinder - kõrgetasemelisteks teadusuuringuteks, et arendada välja 
läbimurdeliste tehnoloogiate alustalasid (TRL 1 - 4)

EIC Transition – uurimistulemuste innovatsioonivõimalusteks muutmiseks (TRL 
4 - 5/6)

EIC Accelerator – üksikettevõtetele suure riski ja läbimurdeliste uuenduste 
väljatöötamiseks ja turule toomiseks (TRL 5/6 – 8(9))

Auhinnad (Capital of Innovation Awards (iCapital); Innovation Procurement Awards; Social
Innovation Competition) 
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EIC TÖÖPROGRAMM: KOLM PÕHILIST 
TOETUSSKEEMI



 Ambitsioonikad, kõrge riskiga varajase faasi (TRL 1-4) teadusprojektid, mille eesmärgiks 
on välja töötada radikaalseid tulevikutehnoloogiaid globaalsete väljakutsete 
lahendamiseks ja/või lahendusteks, millel on uute turgude loomise potentsiaal.

 Toetus ca 3 mln eurot projektile

 Toetuse määr 100%

 Konsortsiumidele (3 – 5 liiget)

Sihtgrupp: ülikoolid, teadusasutused, ettevõtted, sh VKE-d, idufirmad, tööstus, 
üksikisikud

 Ootused konsortsiumile: interdistsiplinaarsus

 Võimalus taotleda täiendavat 50 000 EUR toetust

 Tähtaeg 19.05.2021
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EIC PATHFINDER OPEN



Hindamine

• Kolm kriteeriumi: suurepärasus (60%), mõju (20%), elluviimise kvaliteet ja efektiivsus 
(20%)

• Kolm hindajat

• Tagasiside viie kuu jooksul

• Nn ümberlükkamismenetlus: võimalus seitsme päeva jooksul vastata kirjalikult 
hindajate kommentaaridele (maks. 2 A4 lk)

• Lõpliku otsuse teeb hindamiskomitee

14

EIC PATHFINDER OPEN



Teemad:
• Awareness Inside
• Tools to measure and stimulate activity in brain tissue
• Emerging Technologies in Cell and Gene therapy
• Novel routes to green hydrogen production
• Engineered Living Materials

- Spetsiifilised nõuded tööprogrammist
- Nii üksiktaotlejatele kui konsortsiumidele
- Toetus kuni 4 mln/EUR
- Tähtaeg 27.10.2021
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EIC PATHFINDER CHALLENGES



• Pathfinder, FET või ERC Proof of Concept projektide tulemuste edasi arendamiseks, 
et luua murrangulist innovatsiooni ja uusi ettevõtteid; tehnoloogiate valideerimine, 
spetsiifiliste rakenduste äriplaanide arendamine. 

Kuni 24 kuu jooksul pärast lähteprojekti lõppu

• Ei pea olema tulemuste omanik või lähteprojekti konsortsiumi liige, küll aga peavad 
olema vajalikud õigused

• Toetatakse uudse tehnoloogia edasiarendamist ja valideerimist laboris ja 
asjakohastes rakenduskeskkondades (nt prototüüpimine, formuleerimine, 
mudeldamine, testimine või muul viisil valideerimine) ja ka ärimudeli väljatöötamist. 
Oluline, et oleks nii tehnoloogia kui ka äri komponent.
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EIC TRANSITION OPEN



• Nii üksiktaotlejatele kui ka konsortsiumidele (2 – 5 liiget)

Nt teaduspartnerid, VKE-d (sh idufirmad, spinn-off’d), potentsiaalsed 
kasutajad/kliendid. Suurettevõte ei saa olla üksiktaotleja.

• Toetuse määr 100%

• Toetuse suurus ca 2,5 mln/EUR projektile

• Võimalus taotleda täiendavat 50 000 EUR toetust portfooliga seotud tegevusteks

• Tähtaeg 22.09.2021

Hindamine

- Kaughindamine (5-6 nädalat) + intervjuu
- Kolm kriteeriumi: suurepärasus (lävend: 4/5), mõju (lävend: 

4/5), elluviimise kvaliteet ja efektiivsus (lävend: 3/5)
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EIC TRANSITION OPEN



Teemad:

• Medical Technology and Devices: from Lab to Patient

• Energy harvesting and storage Technologies 

- EIC Pathfinder (FET) ja H2020 ERC PoC projektide 
tulemitel baseeruvad projektidele

- Nii üksiktaotlejatele kui ka konsortsiumidele (2-5 liiget)

- Toetus kuni 2,5 M/EUR

- Tähtaeg 22.09.2021
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EIC TRANSITION CHALLENGES (2021)



TAOTLUSVOORUD 2021

Pathfinder

Open

Pathfinder

Challenges

Transition

Open

Transition

Challenges

Taotlusvooru tähis
HORIZON-EIC-2021-

PATHFINDEROPEN-01

HORIZON-EIC-2021-

PATHFINDERCHALLEN

GES-01

HORIZON-EIC-2021-

TRANSITIONOPEN-01

HORIZON-EIC-2021-

TRANSITIONCHALLEN

GES-01

Taotlusvoor avatakse ca märtsi keskpaik - - -

Taotlusvooru tähtaeg 19/05/2021 27/10/2021 22/09/2021 22/09/2021
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NB! KINNITAMATA KUUPÄEVAD



EUROOPA INNOVATSIOONI- JA 
TEHNOLOOGIAINSTITUUT (EIT)
MARGIT ILVES
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EIT
• edendada ja integreerida kõige kõrgemal 

tasemel kõrgharidust, teadustegevust ja 
innovatsiooni;

• panustada kestlikku majanduskasvu, 
konkurentsivõimesse ja ettevõtlusse, 
tugevdades ELi liikmesriikide 
innovatsioonisuutlikkust;

• lahendada suuri ühiskondlikke probleeme

EIT KIC-d

2021-2027

• Suurem avatus

• Piirkondlikud strateegiad

• Rohkem kaasatud kõrgharidusasutusi

• Sünergia Euroopa horisondiga (EIC)
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EIT innovatsioonikogukonnad - KIC-id

Toovad kokku suures mahus + pika aja jooksul:

– teadus + innovatsioon + kõrgharidus (nn 
teadmiste kolmnurk)

– ülikoolid + muud teadusasutused + ettevõtted 
(+ muud sidusrühmad)

Toetavad: 

– uute ettevõtete tekkimist

– uusi tooteid ja teenuseid 

– uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist –
tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade 
jm tegevuste kaudu

Pikaajalised: 15+ aastat https://eit.europa.eu/our-
communities/eit-innovation-
communities
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Juba olemas 8 KIC-i:

• kliima

• digi

• toit

• toorained

• energia

• tervis

• tootmine

• linnaliiklus

HE jooksul kavas veel 
kaks KIC-i, sh „Kultuur-
ja loomemajandus“ 
(CCI)



MILLEKS?

• sise- ja avatud konkursside kaudu rahaline tugi arendusele (eriti
start-uppidele)

• info, võrgustikud, know-how rahvusvahelisel turul tegutsemise
kohta – sh oma mõttekojad jm tipptaseme infovahetus

• õppekavad, suvekoolid, stipendiumid tudengitele
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MARGIT.ILVES@ETAG.EE
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