
Konkursiteema (call topic) kirjeldus Funding & Tenders
portaalis
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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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Konkursiteema 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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‘will’, ‘should’, ‘are expected to’ (= kohustuslikud komponendid) versus
‘could’, ‘ such as’, etc. (= näited, millest projektid võivad lähtuda)



Teema 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? 
7"La Pensadora“ (José Luis Fernández. Oviedo). 

ÁWá. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0



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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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 10



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) 

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 või veidi pärast seda) à
ning kuidas see (just minu projekti viis panustada oodatavatesse tulemustesse) omakorda toetab 
teemaploki (Destination) keskset eesmärki (expected impact projekti mõjul 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) 12

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



Vt ka hindajatele suunatud materjale
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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

