
Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmade moodustamine, 

volitused ja töökord 
 

Töörühmade moodustamise eesmärk 
Vajadus moodustada Euroopa Liidu partnerlustes osalemise töörühmad tuleb soovist kaasata lai ring osapooli 

osaluskava koostamise protsessi: kuna riigipoolsete rahastajate ring on 2021. a alanud ELi raamprogrammis 

„Euroopa horisont” varasemast märkimisväärselt suurem, hõlmates erinevaid ministeeriume, ETAgit ja EASi, 

on oluline hästi toimiv infovahetus ja kooskõla erinevate tegevuste vahel. Töörühmade liikmete nimekirjad 

kinnitatakse ETAgi juhatuse käskkirjaga ning tehakse avalikuks ETAgi kodulehel.  

Töörühmade jaotus 
Selleks, et partnerlustes osalemine ning infovahetus oleks aktiivne ja efektiivne, et omavahel kokku viia 

ministeeriumid, erialaliidud, teadusasutused, ettevõtted, omavalitused jt partnerlustega seotud osapooled, 

ning et rahvusvaheline teaduskoostöö käiks sama sammu siseriiklike eesmärkidega, moodustatakse 

fookusvaldkondade-põhised partnerluste töörühmad.1 Tegevuste seos siseriiklike fookusvaldkondadega on 

ka uue perioodi (2021–2027) struktuurifondidest rahastamise eeltingimus.  

Esialgu moodustatakse 4 töörühma, kuid uute TAI partnerluste lisandudes võib tekkida vajadus moodustada 

ka viienda fookusvaldkonna (Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum) töörühm.  

TAIE strateegias nimetatud fooksuvaldkonnad2:  

1. Digilahendused igas eluvaldkonnas 
2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused 
3. Kohalike ressursside väärindamine 
4. Nutikad ja kestlikud energialahendused 
5. Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum  

 
Tabel 1. Partnerluste jaotus fookusvaldkondade vahel (nimekiri võib täieneda) 

Fookusvaldkonna-põhine töörühm   TAI algatused 

Digilahendused igas eluvaldkonnas 
European Open Science Cloud (EOSC) 
High Performance Computing (HPC) 
Key Digital Technologies  
Metrology 
European Partnership for Innovative SMEs 
NordForski programmid 

Tervisetehnoloogiad ja -teenused 

 

Chemicals Risk Assessment (PARC) 
ERA for Health 
Transforming Health and Care Systems 
NordForski programmid 

Kohalike ressursside väärindamine 
Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth 
Blue Oceans 
Water4All 
NordForski programmid 

Nutikad ja kestlikud energialahendused 
Driving urban transitions to a sustainable future (DUT) 
Clean Energy Transition 
NordForski programmid 

                                                           
1 Analüüs „Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang osaluskava protsessi 

rakendamisele” tõi välja, et tuleks luua temaatilised töörühmad, kuhu kuuluksid ministeeriumide esindajad, ETAgi raamprogrammi 

konsultandid, Riigikantselei ning teadusasutuste esindajad. Uuringus leiti, et valdkondlik lähenemine ministeeriumite 

partnerlusalasele koostööle toetaks paremini vajadust järgida riigi strateegilisi prioriteete partnerluste osaluskava otsustusprotsessis. 
2 https://www.hm.ee/sites/default/files/5_taie_arengukava_eelnou_lisamaterjal_fookusvaldkondade_teemalehed.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/5_taie_arengukava_eelnou_lisamaterjal_fookusvaldkondade_teemalehed.pdf


EL partnerluste jagamine fookusvaldkondade vahel on küll kunstlik (raamprogrammis taolist jaotust pole, 
lisaks seostuvad mõned partnerlused mitme fookusvaldkonnaga), kuid see võimaldab jagada väga mahuka 
kogumi väiksemateks, paremini hallatavateks osadeks ning lihtsustab vastava valdkonnaga seotud osapoolte 
kaasamist. 

Töörühmade mandaat 

Töörühmade moodustamise peamine eesmärk on luua töövorm regulaarseks infovahetuseks ja tegevuste 

omavaheliseks koordineerimiseks. Töörühmadel on rahastajaid nõustav roll. Ministeeriumid ja ETAg jagavad 

töörühma liikmetega regulaarselt infot partnerluste, missioonide jt algatuste kavandatavate tegevuste kohta  

ning küsivad töörühma liikmetelt nõu missioonide ja partnerluste sisuküsimustes. 

Töörühmade koosseis 

ETAg kutsus aprillis 2021, vahetult enne raamprogrammi „Euroopa horisont” ametlikku käivitumist, üles 

erinevaid partnerlustega seotud osapooli andma teada oma soovist ja valmisolekust partnerlustega tegelevas 

töörühmas osaleda. Toimus ka kõigi töörühmade esimene koosolek, kus anti ülevaade seni toimunust ning 

täpsustati erinevate partnerlustega seotud kontakte ja asutuste ringi. Moodustatavate töörühmade 

koosseisud järgivad suurel määral algset koosseisu, kuid selleks, et võimaldada efektiivset infovahetust, on 

ühest asutusest esitatud töörühma liikmete arvu vähendatud. Samuti jälgitakse, et kõigis töörühmades oleksid 

esindatud kõik järgnevalt nimetatud osapooled:  

 vastava valdkonna raamprogrammi riiklikud konsultandid ETAgis (töörühma koordinaatorina),  

 vastava valdkonna partnerlusega seotud ministeeriumite teadusnõunikud,  

 ministeeriumite-poolsed partnerluste kontaktisikud,  

 vastava valdkonna partnerlusega seotud erialaliitude arendusnõunikud, EAS, 

 ülikoolide teadus- ja arendusosakondade esindajad,  

 valdkonnaga seotud TA asutuste esindajad,  

 vastavate partnerlustega seotud eksperdid teadlaste, ettevõtjate, omavalitsuste hulgast, kes 

kuuluvad samaaegselt mitteametlikesse programmikomiteede ekspertrühmadesse3.  

Töörühmade töökord 
 Töörühmade tööd juhib ETAgi vastava valdkonna raamprogrammi konsultant, kes valmistab ette 

koosolekute materjalid, kutsub kokku koosolekud ning korraldab elektroonilist infovahetust 

koosolekutevahelisel ajal.  

 Sisend koosolekute läbiviimiseks tuleb erinevate rahastajate (ministeeriumite) poolt ning partnerluste 

juurde nomineeritud kontaktidelt, kes vastavalt vajadusele esitavad oma vastututusvaldkonda 

puudutava info koosolekul või kirjalikus vormis, kaasates vajadusel konkreetsete partnerlustega 

tegelevaid kolleege oma asutusest. 

 Töörühmade koosolekud toimuvad 2-4 korda aastas, vastavalt vajadusele. Erinevate töörühmade 

koosolekud toimuvad erinevatel aegadel, võimaldamaks osaleda ka neil töörühma liikmetel, kes on 

mitme töörühma koosseisus. 

 Kui töörühma liige ei saa koosolekul osaleda, võib töörühma liikme asemel osaleda tema poolt 

nimetatud asendusliige kui sellest on koosoleku korraldajat eelnevalt teavitatud.  

 Koosolekute materjalid, sh. ettekanded tehakse kättesaadavaks kõigile töörühma liikmetele. 

 Koosolekute korraldamisega seotud kulub kannab ETAg. 

 Töörühmas (sh koosolekutel)  osalemine  ei ole tasustatav.  

 

                                                           
3 Mitteametlikud programmikomiteede ekspertrühmad nõustavad raamprogrammi programmikomiteede delegaate 
(reeglina ministeeriumite või ETAgi töötajad) Euroopa horiondi tööprogrammide läbiääkimistel. Tänu sellele on nende 
ekspertrühmade liikmed kursis nii vastava valdkonna raampogrammi partnerlusi puudutava kui ka nn tavakonkursse 
puudutava infoga. 



Taust 

Rahvusvahelised, sh raamprogrammi TAI algatused 
2021. aastal käivitunud, järjekorras üheksandas raamprogrammis „Euroopa horisont“ (2021–2027) on keskse 

ja olulise elemendina kavandatud erinevad TAI algatused (partnerlused, missioonid jms), mille eesmärk on 

riikide koostöös otsida lahendusi ülemaailmsetele probleemidele ning kus oodatakse varasemate 

raamprogrammidega võrreldes märksa enam osalevate riikide panust nii strateegiliste eesmärkide 

sõnastamise ja prioriteetide seadmise kui ka rahalise toetuse vormis.  

 

El partnerlustes osalemise otsustusprotsess ja seire 

Strateegiline raamistik 

Eestile strateegiliselt olulised TAI valdkonnad ning partnerluste ja teiste rahvusvaheliste TAI algatustega 

liitumise protsessi ja selles osalejate rollid defineerib 2021. a augustis kinnitatud „Rahvusvahelistes TAI 

algatustes osalemise strateegiline raamistik”.4 Strateegilise raamistiku protsessi vedamise eest vastutab 

HTM, kes edastab riigi osalust eeldavate algatuste info valiku tegemiseks valdkondlikele ministeeriumidele ja 

teadusasutustele. Laekunud sisendi põhjal koostab HTM ettepanekud Vabariigi Valitsuse otsust eeldavate 

algatustega liitumise osas soovituste saamiseks Teadus- ja Arendusnõukogule ja muude TAI algatusega 

liitumise ettepanekute otsusteks TAIE juhtkogule.  

Eesti ministeeriumid on Euroopa Komisjoni 2020. a septembris korraldatud konsultatsiooni käigus avaldanud 

soovi ja valmisolekut osaleda kolmeteistkümnes riigi osalusega partnerluses ning panustada raamrogrammi 

seitsme aasta vältel 27 miljonit eurot. „Euroopa horisondi” riigi osalusega partnerluste kohta ootab Euroopa 

Komisjon Eestilt uusi osalusotsuseid eeldatavasti 2022. aastal, strateegilise planeerimise teises etapis. 

Osaluskava 

Strateegilise raamistiku põhjal valitakse välja algatused, milles riik osaleb ja/või millesse riik rahaliselt 

panustab. See ei puuduta madalama taseme otsustusprotsessi: taotlusvoorude ja projektide tasandil 

koordineerib rahvusvahelistes algatustes osalemist ETAg osaluskava alusel, samuti vastutab ETAg algatustes 

osalemise seire eest.  

 
Tabel 2. Osaluskavas sisalduvad TAI algatused ning tegevused, mis vastavat algatuse tüüpi puudutavad (osalusotsused ja/või seire) 

Algatus    Liitumise alus Kinnitav kogu Osaluskava tegevused 

Euroopa Liidu lepingu alusel loodud algatused 

Üleeuroopalist huvi 

pakkuvad tähtsad projektid 

(IPCEI) 

Strateegiline 

raamistik 

Vabariigi 

Valitsus 

SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas, EAS 

annab sisendi 

Riigi osalust eeldavad 

raamprogrammi 

partnerlused 

Strateegiline 

raamistik 

Vabariigi 

Valitsus 

OSALUSOTSUSED ja SEIRE: 

Taotlusvoorude tasemel otsused 

põhinevad kokkulepitud kriteeriumitel; 

eelarve kajastub osaluskavas. Sisendi 

annavad rahastajad. 

Raamprogrammi 

partnerlused, kus riigi osalust 

pole ette nähtud 

Organisatsiooni 

arengukava 

Osalev 

organisatsioon 

SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas, 

sisendi koondab ETAg, tuginedes 

Euroopa Komisjoni andmetele 

Raamprogrammi missioonid Strateegiline 

raamistik 

TAIE juhtkogu SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas 

sisendi koondab ETAg, tuginedes 

Euroopa Komisjoni andmetele 

                                                           
4 Strateegiline raamistik on Teadus-, arendus innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava (TAIE) strateegilise juhtimise 
instrument ning selles toodud põhimõtted on heaks kiitnud Teaduspoliitika komisjon ja Teadus- ja Arendusnõukogu 
(TAN). 



Teadustaristu koostöö (ESFRI 

ja ERICu objektid) 

Eesti 

teadustaristu 

teekaart 

Vabariigi 

Valitsus 

SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas, 

osaluse otsused põhinevad Teekaardi 

protsessil 

ERA algatused (piloodid jt 

ühisalgatused) 

Strateegiline 

raamistik 

TAIE juhtkogu, 

valdkondlik 

ministeerium 

SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas, EAS 

annab sisendi 

Rahvusvahelise koostöölepinguga reguleeritud algatused 

Rahvusvahelised ettevõtted 

nt CERN, EMBL, ESA, EMBC ja 

projektid 

Strateegiline 

raamistik; 

protsessi 

reguleerib EV 

Välissuhtlus-

seadus 

Vabariigi 

Valitsus / TAIE 

juhtkogu 

SEIRE: eelarve kajastub osaluskavas. 

Sisendi annavad rahastajad 

Osalus kahe- ja 

mitmepoolsetes 

rahvusvahelistes 

programmides (näiteks 

NordForsk) 

Strateegiline 

raamistik 

ETAgi nõukogu OSALUSOTSUSED ja SEIRE: 

Taotlusvoorude tasemel otsused 

põhinevad kokkulepitud kriteeriumitel; 

eelarve kajastub osaluskavas. Sisendi 

annavad rahastajad. 

 

Kuidas jaotub partnerlusele suunatud toetus konkreetsete taotlusvoorude vahel, on iga rahastaja 

otsustada, kuid otsused peavad vastama kokkulepitud kriteeriumitele:  

Taotlusvoorudes osalemise kriteeriumid  

Partnerluste eesmärk on vastata riigi ootustele ja vajadustele ning valdkondade arengukavade eesmärkidele, 

st valikute tegemine toimub ülalt-alla põhimõttel.  

1.1. Osalemise eeltingimusteks on piisava hulga huvitatud poolte olemasolu ning edukaks osalemiseks 

vajalik võimekus, kogemus ja tase teaduses, ettevõtluses ja/või avalikus sektoris. 

1.2. Osalemisel eelistatakse konkursse, mis: 

1.2.1. vastavad TAN-i poolt 13.02.2019 istungil kinnitatud ELi raamprogrammi temaatilistele 

eelistustele5; 

1.2.2. vastavad TAIE fookusvaldkondadele6;7 

                                                           
5 Eesti fookusteemad ELi teadus-, arendus- ja innovatsioonialases koostöös on järgmised:  

1. Inimkeskne tervishoid: personaalmeditsiin ja kliinilised uuringud ning nende kokkupuutepunktid.  
2. Küberturvalisus, selle uuenduslikud lähenemised ja tehnoloogiad.  
3. Põllumajandus, biomajandus, bioressurss, sh toiduohutus ja üks tervis, toidujulgeolek, toiduga varustatus ja kindlustatus 

ning bioressursside nutikas väärindamine.  
4. Mere ja veeressursside säästlik kasutamine, kaitse ja väärindamine; kumulatiivsed mõjud ja kliimamuutused, bioloogiline 

mitmekesisus ja elupaikade kaitse.  
5. Töötlev tööstus. 

https://vv.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/tan/tan_protokoll_13.02.2019.pdf 
6 TAIE strateegias nimetatud fookusvaldkonnad: 

1. Digilahendused igas eluvaldkonnas 
2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused 
3. Kohalike ressursside väärindamine 
4. Nutikad ja kestlikud energialahendused 
5. Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum  

https://www.hm.ee/sites/default/files/5_taie_arengukava_eelnou_lisamaterjal_fookusvaldkondade_teemalehed.pdf 
7 Ka analüüs  „Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang osaluskava 

protsessi rakendamisele“ tõi välja, et kuna prioriteedid valiti laiapõhjalise kaasamisprotsessi tulemusena, kus osalesid nii 
ministeeriumid kui ka TA-asutused, võiks nii TAN-i temaatilised eelistused kui TAIE strateegia fookusvaldkonnad olla aluseks 
raamprogrammi riigi osalusega partnerluste valikul. 

https://vv.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/tan/tan_protokoll_13.02.2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/5_taie_arengukava_eelnou_lisamaterjal_fookusvaldkondade_teemalehed.pdf


1.2.3. aitavad kaasa strateegia „Eesti 2035”8 arenguvajaduste lahendamisele, mille puhul Eesti enda 

ressurssidest ei piisa ning mille lahendamiseks on vajalik rahvusvaheline koostöö; 

1.2.4. aitavad kaasa riigi valdkondlike arengueesmärkide saavutamisele; 

1.2.5. võimendavad riigipoolset rahastust. 

 

Läbivaks põhimõtteks on seejuures, et Haridus- ja Teadusministeerium võimendab ETAgi kaasrahastamise 

kaudu eelistatult neid Euroopa partnerlusi, mida rahastavad ka valdkondlikud ministeeriumid (NB! algatuse, 

mitte taotlusvooru tasandil).  

                                                           
 


