
TEEMAVALDKOND „KULTUUR, 
LOOVUS JA KAASAV ÜHISKOND“

„Euroopa horisondi“ 2. sambas

Katrin Kello

1



TEEMAVALDKOND „KULTUUR, LOOVUS JA KAASAV 
ÜHISKOND“ KOOSNEB KOLMEST TEEMAPLOKIST 
(destinations):

- Demokraatia ja valitsemine

- Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus 

- Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid
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– 29 teema tähtaeg: 20. aprill 2022

MITTEAMETLIK EELINFO: lisaks tulemas kolm koostöö-
ja tugiprojekti (CSAd), üks igas teemaplokis, mille 
konkursid plaanis avada 12.05 ja sulgeda 21.09.2022
− demokraatia tulevikku puudutavate uudsete lahenduste 

võrgustik teadlastele ja praktikutele poliitikakujundajate 
toetamiseks

− koostööplatvorm kultuurisektorile ja loomemajandusele, 
et anda tõuge uue visiooni poole liikumiseks ning uue 
innovatsiooni ökosüsteemi tekkimiseks

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

2022. AASTA KONKURSID ON 
VALDAVALT JUBA AVANENUD 
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20. APRILLI TAOTLUSVOORU MÄRKSÕNAD
Demokraatia ja valitsemine:
tehisintellekt ja suurandmed, kodanikuosalus, 
ebavõrdsuse ilmingud, kultuuri- ja väärtusharidus, 
äärmuslus, ajakirjandus, ühismeedia, esindus-
demokraatia, ülemaailmne juhtimine ja 
multilateraalne maailm demokraatia toetamise, 
toimimise, tuleviku ja väljakutsete kontekstis

Pärand ning kultuur ja loomemajandus:
ainelise pärandi kaitse inimestest ja keskkonnast 
tulenevate ohtude eest, uue Euroopa Bauhausi
algatusega haakuvad ning koosloomepõhised 
lahendused (sh pärandväärtusega keskkonnas), 
ohustatud keelte toetamine, kultuurilised erinevused 
Euroopa Liidu tajumises, mängustumine ja 

mängukultuur, Euroopa kultuuri ja loomemajanduse 
propageerimine kodus ja väljaspool, traditsioonilised 
käsitöönduslikud tehnoloogiad uute tehnoloogiate 
kontekstis, muusikavaldkonna ja filmitööstuse 
olukord ja lahendused

Ühiskond ja majandus:
sooline, rassiline, etniline ja usuline võrdõiguslikkus; 
majanduskasvu kontseptuaalne analüüs; 
liikuvusvormide mõju Euroopas; haavatavate 
rühmade diskrimineerimise vähendamine tööturul; 
tööturu vajaduste ja inimeste oskuste ebakõlade 
vähendamine; ühiskonna vananemise mõjud ja 
võimalused; ebaseaduslike sisserändajate olukord; 
rändeotsuse kujunemine; tagasisaatmis- ja 
tagasivõtupoliitikad4

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=democracy;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650681;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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650684;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/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


LÄHTEKOHAD:
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- ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja 
Euroopa Komisjoni poliitilised 
prioriteedid (+ post-COVID)

- Mitmesugused kitsamate valdkondade 
valukohad, valminud ja kavandatavad 
tegevuskavad, strateegiad jms

Peamine praktiline tulemus: sisend 
poliitikakujundamisse, uudsete 
lahenduste loomine ja testimine

Peamised osalejad ning siht- ja 
sidusrühmad: „SSH“-teadlased, 
kultuurisektor, avalik sektor, 
kodanikuühiskond



KASULIKKE VIITEID JA MATERJALE
https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/
à Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond

Taotlusvooru ja rahastuse taotlemine – viited 
konkursiteemadele F&T portaalis

Toimunud infoürituste materjalid, näiteks
- Euroopa Komisjoni ametlik infopäev 07.12.2021
- eestikeelne sissejuhatav infopäev 29.11.2021

Muud kasulikud viited, näiteks
- Euroopa Komisjoni teemakohased veebilehed 
- ETAgi üldised infokanalid: FB ja uudistelist

Partneriotsingu võimalustest jpm 6

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


HUVIPAKKUVAT MUJAL

– Ülevaade SSH teadlastele huvipakkuva kohta muudes 
teemavaldkondades 2021 oktoobri seisuga

– lisaks leidub huvitavat missioonide tööprogrammis: ETAgi 
infopäev 21.02, vt lähemalt 
https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/missioonid/

– partnerluste konkursse SSHA valdkonnas sel aastal tulemas 
ei ole, käimas on CHANSE'i teine voor – kuid võimalik, et HERA 
ja NORFACE’i raames või eraldi partnerlusena tulevatel 
aastatel

– huvipakkuvaid programme on ka horisondi kõrval, vt nt 
Funding & Tenders avalehelt

7

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


2023.-2024. aasta konkursiteemade
ehk JÄRGMISE TÖÖPROGRAMMI 
KAVANDAMINE
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− kolme teemaploki pealkirjad jäävad samaks, 
aluseks sama lähtedokument: “Euroopa horisondi” 
strateegiline plaan 2021–2024

− 2023. a teemad avanevad juba detsembris 2022

− Eesti sisend ja infovahetus laiema mitteametliku 
eksperdirühma kaudu

− teada on esialgne, kindlasti veel muutuv, 
mitteametlik nimekiri



RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
katrin.kello@etag.ee

9

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

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

