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OSALUSE LAIENDAMISE MEETMED

Osaluse laiendamise meetmete eesmärk on toetada tipptasemel teadus- ja arendustegevuseks sobivate 
tingimuste loomist madalama teadusvõimekusega liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. Palju rõhku 
pannakse sünergiatele teiste rahastusallikatega, eriti EL tõukefondidega.
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Tuttavad meetmed eelmisest raamprogrammist Täiesti uued meetmed

Teaming Excellence Hubs

Twinning Excellence Initiative

ERA Chairs Hop-on Facility

ERA Fellowships ERA Talents

COST Veel uusi meetmeid 2023-2024!



Bulgaaria

Eesti

Horvaatia 

Kreeka

Küpros 

Leedu

Läti

Malta

Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Tšehhia 

Ungari

Euroopa äärepoolseimad piirkonnad

Albaania

Armeenia

Bosnia & Herzegovina 

Fääri saared

Georgia (Gruusia)

Kosovo 

Maroko

Moldova

Montenegro 

Põhja-Makedoonia

Serbia

Tuneesia

Türgi

Ukraina

OSALUSE LAIENDAMISE RIIGID
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ERA CHAIRS

• Eesmärgiks on teadustaseme tõus, parem nähtavus ja institutsionaalsed 
ümberkorraldused tipptaseme toetuseks, tippteadlase palkamise kaudu

• Uus: nüüd on juba taotluses kirjas tippteadlase nimi ja CV. Teadlane võib jääda 
seotuks kodu-organisatsiooniga (võib osaleda projektis partnerina), lubatud on 
osaline koormus

• Projekti esimese 3 a jooksul tuleb avalikul konkursil palgata uue loodud 
uurimisrühma juht pikemaks ajaks, ERA Chair võib kandideerida

• Kuni 50% meeskonnast võib olla varem asutusega seotud

• Projekti kestus kuni 5 a ja maht 1,5-2,5 milj €

• Taotlustähtaeg 15.03.2022

• Taotlusvooru eelarve 80 mln €; rahastatakse ca 32 projekti

4



EXCELLENCE HUBS

• Regionaalse innovatsioonivõimekuse tõstmise projektid, mille eesmärgiks 
on luua ühine piiriülene teadus- ja arendustegevuse strateegia ning 
investeeringuplaan kooskõlas nutika spetsialiseerumisega

• Vähemalt kaks „innovatsiooni ökosüsteemi“ vähemalt kahest osaluse 
laiendamise riigist:

• Akadeemilised organisatsioonid
• Ettevõtlussektor
• Avalik sektor
• Ühiskondlikud organisatsioonid, kodanikud, meedia, kultuurisektor jne

• Projekti maht 3-5 milj €
• Taotlustähtaeg 15.03.2022
• Taotlusvooru eelarve 50 mln €; rahastatakse ca 10 projekti
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HOP-ON

• Osaluse laiendamise riikidest partnerite lisamiseks juba rahastatud HEU 
II samba RIA projektidesse (kus ühegi osaluse laiendamise riigi 
partnereid veel pole) – 1 lisapartner projekti kohta: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on

• Hinnatakse partneri ja tema ülesande teaduslikku lisaväärtust

• Projekti maht 0,2-0,5 mln €, 90% summast peab minema uue partneri 
heaks, kuni 10% koordinaatorile

• Taotlustähtajad: 04.04.2022, 10.11.2022

• Taotlusvooru eelarve: 40 mln €; rahastatakse ca 80 projekti
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on


ERA FELLOWSHIPS

• Jätkub endise Widening Fellowship järglane, mis on seotud 
MSCA järeldoktori grandiga

• Osaluse laiendamise riikide asutuste MSCA järeldoktori
taotlused, mis saavad kõrge hinde, kuid ei saa MSCA 
rahastust, kandideerivad samadel tingimustel ERA Fellowship
taotlusvoorus

• Taotlustähtajad, rahastus projekti kohta on seotud MSCA 
järeldoktori vooruga (12.10.2021 ja 15.09.2022)

• Taotlusvooru eelarve 8 mln € aastas
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ERA TALENTS

Täiesti uus meede, mis toetab teadlaste ja teadusega seotud ametikohtadel töötavate inimeste mobiilsust 

Taotlusvoor avatakse kevadel, tähtaeg on (hilis)sügisel

Euroopa Komisjon korraldab infopäeva taotlusvooru avanemise järel – jälgige reklaami!
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RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
kristin.kraav@etag.ee
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https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

