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“OSALUSE LAIENDAMINE JA EUROOPA TEADUSRUUMI 
TUGEVDAMINE“, TEEMAPLOKK 3

LÄHTEKOHAD

Euroopa teadusruumi 4 strateegilist eesmärki:

• Investeeringud ja reformid – T&I üleminek 
rohelisele majandusele ja digitehnoloogiale

• (Juurdepääs tipptasemel teadmistele –
tipptasemel ja tugevamad teadus- ja 
innovatsioonisüsteemid, LR-ide toetamine T&I 
süsteemide tulemuslikkuse suurendamisel)

• Teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuste
ülekandmine majandusse – konkurentsivõimeline
juhtpositsioon üleilmses konkurentsis, 
ettevõtluskeskkond, uute tehnoloogiate 
kasutamine ja nähtavus

• Euroopa teadusruumi süvendamine – teadlaste 
ning teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumine LR-
ide tihedama koostöö kaudu:

• avatud teadus

• kõrgharidusasutused ja teadlased

• (kodanikuteadus)

• teadusharidus

• teaduskommunikatsioon

• eetika

• sooline võrdõiguslikkus
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PROGRAMMIOSA PÕHITUNNUSED

Enamik koordineerivaid ja tugitegevusi
- oodatud võimalikult lai mõju kõigile
Euroopa teadusasutustele (ja 
ökosüsteemidele, milles nad toimetavad)

Peamine praktiline tulemus
- oodatavad institutsionaalsed muutused, 
sisend poliitikakujundamisse, uudsed 
lahendused, nende katsetamine ja 
tulemuste mõõtmine

Peamised osalejad ning siht- ja 
sidusrühmad
- teadlased, teadusasutused, avalik sektor
(teadusadministratsioon, tugiüksused,
tugiorganisatsioonid), kodanikuühiskond, 
ka muud sektorid
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20. APRILLI TAOTLUSVOORUD
INVESTEERINGUD JA REFORMID:

2022-ERA-01-10: Support for policy makers –
Programme level collaboration between national R&I 
programmes

Riiklike ja piirkondlike T&I programmide 
koordineerimine. Koostöö jätkamine või uute
partnerluste loomine oma prioriteetide järgi.

T&I TULEMUSTE ÜLEKANDMINE MAJANDUSSE:

1. 2022-ERA-01-30: Testing of the ERA Hub concept –
pilot phase

Sünergiad ELi ning riiklike ja piirkondlike
ökosüsteemide vahel teadmiste loomisel, levitamisel
ja kasutamisel; pakkuda poliitikaraamistik ja leida
ühised kriteeriumid Hub´ide töö, protsesside ja 

väljundite hindamiseks. Strateegilistele eesmärkidele
loodavate, geograafiliselt või temaatiliselt ühendatud
võrgustike tugevdamine.

2. 2022-ERA-01-32: An experimentation space for 
the uptake and use of R&I results for EU resilience 
and future preparedness

Euroopa taastumisse ja vastupidavusse panustava
teaduse viimine poliitikasse ja kasutamine ühiskonna
hüvanguks – eksperimentaallabor; 
teadusringkondade ja kodanike kaasamine.

3. 2022-ERA-01-31: Innowwide Bridging Facility

Tugi Euroopa ja Aafrika vahelistele partnerlustele, 
ennekõike innovaatilistele VKE-dele, üksteise
lahenduste viimisel üksteise turgudele
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20. APRILLI TAOTLUSVOORUD

AVATUD TEADUS:

2022-ERA-01-40: Stepping-up institutional and 
territorial changes towards open and responsible
research and innovation.

Sh kaskaadrahastus, et asutused üle ELi saaksid 
jätkusuutlikult juurutada avatumat ja 
vastutustundlikumat teadustegevust.

2022-ERA-01-41:Increasing the reproducibility of 
scientific results (RIA)

Teadustulemuste korratavuse problemaatika, 
teadusprotsesside ebaefektiivsuse vähendamine

2022-ERA-01-42: Supporting the development of 
aligned policies for open access books and 
monographs

institutsioonide ja rahastajate poliitika ja strateegiate 
arendamine ühises suunas, mis puudutab avatud 
juurdepääsu raamatutele ja monograafiatele.

2022-ERA-01-44: Developing and piloting training on 
the practice of open and responsible research and 
innovation

Teadlaste koolitamine
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20. APRILLI TAOTLUSVOORUD

KÕRGHARIDUSASUTUSED JA TEADLASED:

1. 2022-ERA-01-50: Developing an effective ERA 
talent pipeline

Ühtne teadlaskarjääri raamistik, oleks sisult 
dünaamiline, st arvestaks eri astmete ja eriilmeliste 
võimalike karjääriradadega. Üleeuroopalise
kompetentsiraamistiku loomine

2. 2022-ERA-01-51: Acceleration Services in support
of the institutional transformation of Higher
Education Institutions

Kõrgharidusasutuste institutsionaalsete muutuste 
toetamine (suurem koostöö teiste koolide ja 
sektoritega, tugevamate sidemete loomine 
ühiskonnaga) – plaanitult suur kasutajate katserühm

TEADUSHARIDUS:
2022-ERA-01-70 (5,5 mln, 3 projekti): Open 
schooling for science education and a learning 
continuum for all

Uute partnerluste loomine kohalikes kogukondades, 
et vahendada teadusharidust kõigile kodanikele; 
palju eri osapooli ühest kogukonnast töötamas mõne
konkreetse proovikivi kallal (õpilastest ettevõtjateni). 
Kohaliku tasandi koostöö formaalse ja
mitteformaalse teadushariduse pakkujate vahel.
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20. APRILLI TAOTLUSVOORUD

TEADUSKOMMUNIKATSIOON:

2022-ERA-01-60: A European competence centre for 
science communication

peaks toetama kõiki potentsiaalseid kasutajagruppe, 
sh T&I projekte, avalikke institutsioone, erasektorit, 
kodanikuühiskonna organisatsioone.

EETIKA:

2022-ERA-01-91: The empirical and behavioural 
approach to research ethics and integrity

arusaamise tekitamine teadlaste käitumisest ja selle
teadmise kasutamine eetikaprintsiipide
laialdasemaks teadvustamiseks-tutvustamiseks
jagatud vastutuse, koolituse ja mentorluse kaudu

SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS:

2022-ERA-01-80: Living Lab for gender-responsive 
innovation (RIA)

naistest innovaatorite jõustamine õppe- ja
koostöövõrgustike kaudu

2022-ERA-01-81: Support to the implementation of 
inclusive gender equality plans 

Soolise võrdõiguslikkuse kavade edasiarendamine
(üle miinimumnõuete)
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KASULIKKE VIITEID JA MATERJALE

ETAgi koduleht: https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-
horisont/era-tugevdamine/

ETAgi uudistelist: 'etag-uudised@list.etag.ee’

Funding &Tenders portaal – valdkondlikud avatud voorud

EK korraldatud üldine meetmete infopäev (juuni 2021)
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Välisteaduskoostöö FB-grupp

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/era-tugevdamine/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=WIDERA;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/era-and-widening_en
https://www.facebook.com/groups/2272355612820503/about


RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
siiri.kolka@etag.ee
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