
1

„Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“
„Euroopa horisondis“ 



Teemavaldkond „Kultuur, loovus ja kaasav 
ühiskond“ 

Konkursiteemad kolmes teemaplokis (Destinations):

1. Demokraatia ja valitsemine 

2. Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus 

3. Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid 

Eelolev taotlusvoor avaneb 20. jaanuaril 2022, sulgub 20. aprillil 2022

+ uudisena plaanis lisa-taotlusvoor kolmele CSA-le 2022. a suvel-sügisel (veel 
mitteametlik info)
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„Euroopa horisondi“ sambad
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Ametlik infopäev 7. detsembril, 
partnerlusüritus 8. detsembril!

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-
events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en

https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/

5

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/


Tänane eesmärk ja päevakava
Sissejuhatus 07.12 infopäeva J

I tund:
1. Horisondi etteantud teemadega sammas

- rohkem või vähem kindlaksmääratud sisuga konsortsiumiprojektid

- „Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna“ eelkäija Horisont 2020-s, SSH võimalused laiemalt

2. Konkursiteema ülesehitus ja kuidas seda lugeda
- kuidas kujutleda teema põhjal projekti, mida arvestada lisaks sisulistele ootustele (taotluse vorm)

3. Juhttaotleja ehk koordinaatori vaatenurk

II tund:
4. 2022. a teemade üldine taust ja ülevaade

5. Küsimused ja arutelu
- niipalju kui jõuab, veel mõned soovitused
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Kaks skaalat konkursside ja projektide võrdlemiseks
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Etteantud teemad: kes maksab, see tellib muusika*

* ei kehti „alt-üles“ teemade kohta, nt ERC, twinning jms

Etteantud teemadega konkursside eesmärk on kindlatele probleemidele kiirete 
lahenduste tellimine: 

• vahel küll ka mõne uurimissuuna toetamine, sel juhul teemakirjeldus üldisem

• kuid enamasti oodatakse kiireid lahendusi konkreetsele probleemile, konkreetset 
sisendit poliitikakujundamisse

• taotlusi hinnatakse konkursiteema ulatuses (scope) – mitte n-ö üldisest ideelisest 
sobivusest lähtudes

• projektidelt eeldatakse alati (ka) rakenduslikku väljundit
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https://www.etag.ee/wp-
content/uploads/2021/06/ETA
G_Horisont-2020.pdf
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Paar sõna eelmisest raamprogrammist „Horisont 2020“

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/06/ETAG_Horisont-2020.pdf


Lapsed, noored, haridus, nt lapsed digimaailmas, haridus laiemalt võrdsete võimaluste, usulise sallivuse 
ja koolide digitaliseerimise perspektiivist; noorte osalus, kaasamine, valikud ja võimalused. 
Ühiskonna sidusus ja säilenõtkus, nt vaesuse ja tõrjutuse vähendamine, elukestev õpe, tehnoloogiliste 
uuenduste laiem ühiskondlik mõju; sotsiaalne identiteet, muutuvad identiteedid Euroopas; populistlikud 
ja protestiliikumised. 
Avaliku sektori teenused ja innovatsioon ning avalik sektor ja linnad innovatsiooni tõukejõuna, 
turvalised ja kasutajakesksed digiteenused, linnauuendus. 
Kultuuriturism ja pärandi kaitse: turismi vormide ja tähenduse muutumine, turism halvemuses 
piirkondade toetajana ja selle laiem mõju majandusele; digilahendused kultuuriturismi toetamiseks; 
kultuuripärand ranniku- ja merepiirkonnas. 
Meediamaastik ja digikeskkond: Euroopa muutuv meediamaastik, meedia toimimisega seotud riskide 
prognoosimine ja juhtimine, meediadiskursus Euroopa projekti edendaja või takistajana. 
Autoriõigus digikeskkonnas, selle muutuv mõiste. 
Distsipliinide ja teadlaste koostöö: sotsiaal- ja humanitaarteaduste koostöö teiste valdkondadega, 
raamprogrammist rahastatud projektide kommunikatsioon. 
Välispoliitika ja koostöö: Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika, Ukraina teaduse ja 
innovatsiooni ning raamprogrammis osalemise toetamine. 10

H2020 (2015-2021 alanud) Eesti osalusega projektid 
ühiskonna teemavaldkonnas (39 RIA/IA/CSA konsortsiumiprojekti)



SSH võimalused on laiemad kui suunatud teemavaldkond!

Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, Budgets and Disciplines. 
5th monitoring report on projects funded in 2018 under the Horizon 2020 programme 11

H2020 Societal Challenges:
• SC 1: Tervis
• SC 2: Toit ja põllumajandus
• SC 3: Energia
• SC 4: Transport
• SC 5: Kliima
• SC 6: Ühiskond (Euroopa muutuvas maailmas)
• SC 7: Turvalisus (Turvaline ühiskond)



Näide: 2018. aastal sõlmitud lepinguga, ülalt-alla teemaga projektid
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Võimalikud rollid projektis

• Koordinaatorina – eeldab teatud kogemust ja võimekust

• Uuriva partnerina – teadusetegijana

• Piloteerija, toimumispaigana – uute lahenduste või lähenemiste 
võimaldajana, katsetajana, uurimistöö toimumiskohana

• Materjali omanikuna – nt uurimistööks või innovatsiooniks kasutatavate 
kogude haldajana

• Sihtrühma/sektori esindajana, nõuandjana – teatud perspektiivist ja oma 
kogemuste põhjal sisendi andjana, olgu partnerina või nõuandvas kogus

• Osapoolte kokkutoojana, ürituste (nt töötubade, koolituste, seminaride) 
korraldajana
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Lühike sissejuhatus 
konkursiteema lugemisse



Konkursiteema (call topic) kirjeldus Funding & Tenders
portaalis
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Põhilised komponendid
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1. Teemaploki (destination) üldine kirjeldus, 
taust ja rõhuasetused

2. Teemaploki Expected Impact(s) –
kohustuslik viidata taotluse p-s 2.1

3. Konkursiteema (call topic) oodatavad 
tulemused (expected outcomes) – taotluse 
kohustuslik lähtekoht

• nt olemasoleva teadmise kaardistamine, 
analüüs, uue teadmise loomine, empiiriline 
uurimine, poliitikasoovitused 

4. Konkursiteema ulatus/kohaldamisala
(scope) ehk projektidele esitatavate ootuste 
detailne lahtikirjutus – taotluse kohustuslik 
lähtekoht
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Teemade lugemisel...
Esmalt: 

• Mida on komisjonil vaja, mida ta sellelt 
teemalt ennekõike ootab?

• Millised komponendid peab projekt 
kindlasti katma? Millised distsipliinid 
peavad olema kaasatud?

• Millised on valikuvõimalused?

• Millises lõigus ja rollis saaksin mina 
panustada?

• Mida võivad pakkuda konkurendid? 
18"La Pensadora“ (José Luis Fernández. Oviedo). 

ÁWá. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0



Ehk teisisõnu: kuhu (enamasti mitmuses) peavad 
projekti tegevused etteantud ajaga jõudma ning 
millised on võimalikud teed
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Stardipaik tuleneb sihtkohast!



Projekti mahu ettekujutamine
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Konkursiteema oodatavad tulemused ja skoobi komponendid
+ 2. samba projekti üldkohustuslikud komponendid

eelarve (nt 3 mln), partnerid (ca 5-12) jm ressurss ––– kestus enamasti 3 a



Projekti komponendid – erinevad tööpaketid

• konkursiteema sisust ja oma ideest tulenevad (vt eespool)

• projekti juhtimisele keskenduvad (management)

• raamprogrammi nõuetest tulenevad (n-ö kohustuslikud tööpaketid, 
võivad olla eri kombinatsioonides koos või eraldi):

§ projekti kommunikatsioon

§ tulemuste levitamine ja kasutamine ning muud mõju maksimeerimise 
meetmed

§ sh koostöö siht- ja sidusrühmadega ning teiste haakuvate, käimasolevate 
ning sama konkursiteema alt algavate (tulevaste) horisondi projektidega

§ andmete haldamine

§ eetika 21



Üldised põhimõtted, piirangud ja kohustused

Mõju maksimeerimise ja avatud teaduse põhimõte 
– kohustus andmeid ja tulemusi avaldada ja levitada ning anda endast parim, 
et need leiaksid kasutust 

Kohustus andmeid ja tulemusi kaitsta (ärisaladus, patendid, 
julgeolekukaalutlused), isikuandmete kaitse

Muud vastutustundliku teaduse põhimõtted, nt sooaspektiga arvestamine, 
ühiskonna huvide silmaspidamine, keskkonna mittekahjustamine

Kohustus viidata rahastajale

* Kohustused saavad kirja grandilepingusse, aga juba taotluse vorm suunab kõiki 
vajalikke aspekte läbi mõtlema
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1. Excellence
1.1 Objectives and ambition (nt 4 lk) 
1.2 Methodology (nt 15 lk)

2. Impact
2.1 Project’s pathways towards impact (nt 4 lk)
2.2 Measures to maximise impact – dissemination, exploitation and communication (nt 5 lk)
2.3 Summary = etteantud tabel (2 lk)

3. Quality and efficiency of implementation
3.1 Work plan and resources (nt 14 lk, sh etteantud tabelid)
3.2 Capacity of participants and consortium as a whole (nt 3 lk)
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Taotluse vormi B-osa RIA ja IA puhul (kuni 45 lk)



1. Excellence
1.1 Objectives and ambition (nt 4 lk) 

Objectives on projekti jooksul saavutatavad ning projekti enda poolt (lähtudes konkursiteema call
topic oodatavatest tulemustest) seatavad eesmärgid, mis tuleb tõlkida projekti jooksul samm-
sammult saavutatavateks konkreetseteks tulemusteks (results, vt allpool p 2.1)

1.2 Methodology (nt 15 lk)

2. Impact
2.1 Project’s pathways towards impact (nt 4 lk)

Lahtiseletus, kuidas just minu projekti tulemused (results 1–3 a projekti algusest) toetavad
konkursiteema oodatavaid tulemusi (expected outcomes projekti lõpuks) à ning kuidas see (just 
minu projekti viis panustada oodatavatesse tulemustesse) omakorda toetab teemaploki 
(Destination) keskset eesmärki (expected impact projekti mõjul varsti kuni pikas perspektiivis)

2.2 Measures to maximise impact – dissemination, exploitation and communication (nt 5 lk)
2.3 Summary = etteantud tabel (2 lk)

3. Quality and efficiency of implementation
3.1 Work plan and resources (nt 14 lk, sh etteantud tabelid)
3.2 Capacity of participants and consortium as a whole (nt 3 lk) 24

Taotluse vormi B-osa RIA ja IA puhul (kuni 45 lk)



1. Excellence
1.1 Objectives and ambition (nt 4 lk) 

Objectives on projekti jooksul saavutatavad ning projekti enda poolt (lähtudes konkursiteema call
topic oodatavatest tulemustest) seatavad eesmärgid, mis tuleb tõlkida projekti jooksul samm-
sammult saavutatavateks konkreetseteks tulemusteks (results, vt allpool p 2.1)

1.2 Methodology (nt 15 lk)

2. Impact
2.1 Project’s pathways towards impact (nt 4 lk)

Lahtiseletus, kuidas just minu projekti tulemused (results 1–3 a projekti algusest) toetavad
konkursiteema oodatavaid tulemusi (expected outcomes projekti lõpuks) à ning kuidas see (just 
minu projekti viis panustada oodatavatesse tulemustesse) omakorda toetab teemaploki 
(Destination) keskset eesmärki (expected impact projekti mõjul varsti kuni pikas perspektiivis)

2.2 Measures to maximise impact – dissemination, exploitation and communication (nt 5 lk)
2.3 Summary = etteantud tabel (2 lk)

3. Quality and efficiency of implementation
3.1 Work plan and resources (nt 14 lk, sh etteantud tabelid)
3.2 Capacity of participants and consortium as a whole (nt 3 lk) 25

Taotluse vormi B-osa RIA ja IA puhul (kuni 45 lk)



1. Excellence
1.1 Objectives and ambition (nt 4 lk) 

Objectives on projekti jooksul saavutatavad ning projekti enda poolt (lähtudes konkursiteema call
topic oodatavatest tulemustest) seatavad eesmärgid, mis tuleb tõlkida projekti jooksul samm-
sammult saavutatavateks konkreetseteks tulemusteks (results, vt allpool p 2.1)

1.2 Methodology (nt 15 lk)

2. Impact
2.1 Project’s pathways towards impact (nt 4 lk)

Lahtiseletus, kuidas just minu projekti tulemused (results 1–3 a projekti algusest) toetavad
konkursiteema oodatavaid tulemusi (expected outcomes projekti lõpuks) à ning kuidas see (just 
minu projekti viis panustada oodatavatesse tulemustesse) omakorda toetab teemaploki 
(Destination) keskset eesmärki (expected impact projekti mõjul varsti kuni pikas perspektiivis)

2.2 Measures to maximise impact – dissemination, exploitation and communication (nt 5 lk)
2.3 Summary = etteantud tabel (2 lk)

3. Quality and efficiency of implementation
3.1 Work plan and resources (nt 14 lk, sh etteantud tabelid)
3.2 Capacity of participants and consortium as a whole (nt 3 lk) 26

Taotluse vormi B-osa RIA ja IA puhul (kuni 45 lk)

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.



Poe ka hindaja nahka!
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
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TEEMADE ÜLEVAADE JA TAUST



2. samba konkursiteemade kujunemise loogika

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja EK poliitilised prioriteedid (seitse suurt, nt rohe- ja 
digipöördega seonduv)

+ erinevate peadirektoraatide hinnangul kiiret, teadmispõhist sekkumist vajavad 
probleemid 

à teemavaldkonnad HEU 2. sambas, nt „Tervis“, „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“, 
mille raames tellitakse taotlusvoorude kaudu uuringuid ja lahendusi

à kitsamad, konkreetsele aspektile keskenduvad konkursiteemad (call topics)

Näiteks selliste fookustega:
• kuidas loomemajandus saaks olla parem innovatsiooni ja konkurentsivõime tõukejõud 
• kuidas innovaatiliselt, roheliselt ja senisest tervislikumalt kaitsta, säilitada ja esitada materiaalset 

kultuuripärandit
• kuidas paremini mõista ja kasutada mängukultuuri kultuuri ja ühiskonna osana 
• kuidas kultuur, väärtused ja uskumused mõjutavad ELi poliitikate tajumist... – jpm 2929



Kolm teemaplokki ja nende Expected Impacts

3030

Demokraatia ja valitsemine 
• 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 
• 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 
• 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 ja sotsiaalset õiglust ning võitlevad 
ebavõrdsusega, tegeledes ühtlasi COVID-19-pandeemiast tingitud sotsiaalmajanduslike 
probleemidega.



Euroopa Komisjoni prioriteedid 2019-2024

• Euroopa roheline kokkulepe
• Digiajastule vastav Euroopa
• Inimeste hüvanguks toimiv majandus
• Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine
• Euroopaliku eluviisi edendamine (õigusriik ja ELi 

põhiväärtused)
• Uus hoog Euroopa demokraatiale

+ Euroopa taastekava

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_et
3131



Euroopa komisjoni 
SSH-fookused

https://ec.europa.eu
/info/research-and-
innovation/research
-area/social-
sciences-and-
humanities_en

3232

Sh konteksti ja rõhuasetusi, varasemate 
projektide kokkuvõtteid jms tööprogrammi 
rõhuasetuste kaupa

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities_en


Näide:

3333



Taustadokumendid kui state of the art

• viited konkursiteemas ja teemaploki (Destination) sissejuhatuses – nii tekstis kui 
joonealustes + komisjoni infopäeval mainitav

• poliitiliste prioriteetidega seotud veebilehed jm ELi temaatilised lehed (nt veel ka 
https://ec.europa.eu/culture/et)

• märksõnadega seotud tegevuskavad (action plan), algatused (initiative) jm 
dokumendid nagu white paper jms; horisondi muud haakuvad osad, nt missioonid

• ka EK avalike küsitluste sissejuhatuses avatakse problemaatika tausta ning viidatakse 
seotud dokumentidele ja algatustele, mis on ühtlasi mitmete raamprogrammi 
konkursiteemade taustaks
• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives

+ Teisi projekte vt ka cordis.europa.eu või Horizon Europe Dashboard 34

https://ec.europa.eu/culture/et


Taustadokumendid kui state of the art

• viited konkursiteemas ja teemaploki (Destination) sissejuhatuses – nii tekstis kui 
joonealustes + komisjoni infopäeval mainitav

• poliitiliste prioriteetidega seotud veebilehed jm ELi temaatilised lehed (nt veel ka 
https://ec.europa.eu/culture/et)

• märksõnadega seotud tegevuskavad (action plan), algatused (initiative) jm 
dokumendid nagu white paper jms; horisondi muud haakuvad osad, nt missioonid

• ka EK avalike küsitluste sissejuhatuses avatakse problemaatika tausta ning viidatakse 
seotud dokumentidele ja algatustele, mis on ühtlasi mitmete raamprogrammi 
konkursiteemade taustaks
• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives

+ Varasemaid projekte vt cordis.europa.eu või Horizon Europe Dashboard 35

Läbiseginäiteid: The European Democracy Action Plan, the European Pillar of 
Social Rights, the Media and Audio-visual Action Plan, the Media Freedom
Act, the European Skills Agenda, the European Accessibility Act, the Digital 
Agenda for Europe, the Digital Education Action Plan, the European 
Education Area, the New Pact on Migration and Asylum, the New European
Agenda for Culture, the EU Citizenship Report, the 2021 Strategic Foresight
Report, the 2021 Ageing Report, a Long-Term Vision for the EU’s Rural Areas, 
the New European Bauhaus initiative, ...

https://ec.europa.eu/culture/et


01-01: Artificial intelligence, big data and democracy

01-02: The future of democracy and civic participation

01-03: The impact of inequalities on democracy

01-04: Education for democracy

01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary social 
and political dialogue

01-06: Media for democracy – democratic media

01-07: Politics and the impact of online social networks and new media

01-08: Representative democracy in flux

01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors
36

Teemaplokk „Demokraatia ja valitsemine“



Teemaplokk „Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus“ 

01-01: Safeguarding endangered languages in Europe (CSA)
01-02: Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad
01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European 
societies and politics in the 21st century

01-04: Traditional crafts for the future: a new approach
01-05: Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem

01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking 
industry

01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation
01-09: Games and culture shaping our society

01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and 
inclusive societies through Architecture, Design and Arts 37



Teemaplokk „Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid“

01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development

01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and 
labour market

01-03: Conditions of irregular migrants in Europe

01-04: Decision-making processes of (aspiring) migrants

01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment

01-06: Overcoming discrimination for an inclusive labour market

01-07: Conditions for the successful development of skills matched to needs

01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality

01-09: Return and readmission of irregular migrants in the EU

01-10: Socio-economic effects of ageing societies 
38



Kolm lisa-CSA-konkurssi 2022 suvel

Mitteametlik info, kooskõlastamine veel käimas, avaldatakse 2022 kevadel. Iga teema 
alt kavas rahastada üht projekti:

1. teemaplokis demokraatia tulevikku puudutavate uudsete lahenduste võrgustik
teadlastele ja praktikutele, toetamaks poliitikakujundajaid haakuvates valdkondades

2. teemaplokis koostööplatvorm kultuurisektorile ja loomemajandusele kui 
innovatsiooni tõukejõule rohe- ja digipöörde kontekstis, et sektor saaks tugeva tõuke 
uue visiooni poole liikumiseks ning uue innovatsiooni ökosüsteemi tekkimiseks, sh 
koostöös partnerlustega teistes sektorites; sisend ka poliitikakujundajatele

3. teemaplokis rohepöörde poliitikate ühiskondliku mõju hindamise platvorm ja 
võrgustik, toetamaks poliitikakujundajaid roheleppega seotud poliitikate kujundamisel 
sotsiaalsete mõjude aspektist

39



Mis saab aastatel 2023-2024?

Praegu käimas nn lünkade analüüs 2023-2024 konkursiteemade 
sõnastamiseks 

– jäävad samad teemaplokid, aluseks “Euroopa horisondi” 
strateegiline plaan 2021–2024

Eesti sisend ja infovahetus laiema mitteametliku eksperdirühma kaudu

40
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Kokkuvõtte asemel: 
veel mõned soovitused



Partneriotsingu võimalused
- Olemasolevad võrgustikud, publikatsioonid, isiklikud e-kirjad

- Partnerlusüritustel (brokerage events) – NB, veebiversioon avatud nii enne kui ka 
pärast, vaadata saab ka varasemate ürituste materjale

- Konkursiteema avanedes ka iga konkursiteema juures (praegu asutuse kaudu)

- NB, Funding & Tenders portaalis on plaanis ka isikupõhise partneriotsinguvõimaluse 
loomine

- Raamprogrammi riiklike konsultantide ehk NCP-de kaudu – abistame soovijaid nt 
oma profiili sõnastamisel, kuid infot levitame neutraalsete vahendajatena
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Projektitüüpide mõistmiseks ja viitamiseks otsi 
projekte raamprogrammide andmebaasist 
cordis.europa.eu

Näide vabasõnaotsingust ja filtritest:

43"La Pensadora“ (José Luis Fernández. Oviedo). 
ÁWá. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0
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Filtreeritud otsimiseks: cordis.europa.eu

à “Projects and Results”

à keri leht alla kuni “See all projects”

(... või sisesta lihtsalt mõni 
märksõna otsingusse...)
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Allpool on ära toodud ka kõik 
osalevad riigid ja asutused



Sisu, taust ning tehnilised nõuded F&T portaalis 
konkursiteema (call topic) juures
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Sidusaima 
ülevaate 
konkursiteema 
kontekstist 
(teemaploki 
kirjeldus, 
teised teemad, 
eelarve jms) 
saab 
tööprogrammi 
tervikfailist
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Tehnilised nõuded ja juhendid F&T portaali 
alusdokumentide lehe kaudu
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Registreeru hindajaks!

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

... või tutvu hindajatele suunatud materjalidega sealsamas ;)

Võimalusel leia sobiv COSTi projekt!

... või tee lihtsalt e-COSTi konto ja linnuta oma profiilis 
valmisolek olla hindaja (https://cost.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://cost.eu/


ETAg-i infokanalid

„Avatud konkursid ja taotlusvoorud“ jm uudised etag.ee avalehel

ETAgi uudistelist (meililist) -
https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-uudistelistiga/

FB rühm „Välisteaduskoostöö“
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https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/liitu-uudistelistiga/


51

Pöörduge julgesti päringutega või 
personaalseks konsultatsiooniks –
teema leidmiseks, teema 
tõlgendamiseks, partneriotsingul, 
taotluse täitmisel, tagasisideks...

Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee

„Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ 
ning SSH ja kunstid „Euroopa 
horisondis“ laiemalt
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Tulemas: 7. detsembril ametlik infopäev, 
8. detsembril partnerlusüritus!

mailto:katrin.kello@etag.ee

