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Esitluse sisu 

• Tutvustada T&A-tegevuse toetamiseks 
ettenähtud SF vahendite kasutamise 
tingimusi;  

• Vaadelda võimalusi Horisondi riiklike 
koostöömeetmete (JPI-d, sh. ERA-NETid) 
ja SF kooskasutamise võimalusi ja 
piiranguid. 



SF TA&I jaoks 2014-2020 
• ESIF = ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF 

• 2007-13:  347 mld, sh 86 mld TA&I jaoks 

• 2014-20: 11 temaatilist eesmärki ja 43 
investeeringuprioriteeti 

• 325 mld, sh 100 mld TA&I, IKT ja VKE 
jaoks 

• Ka Erasmus+, COSME, LIFE jt. kaasrahastus 
võimalik 





Kuhu kulub SF raha? 

• Nutika spetsialiseerumise eeltingimus ehk 
RIS3 ex-ante conditionality – kõik ERDF 1. 
prioriteedi ehk TA&I investeeringud peavad 
vastama riigi NS eelisvaldkondadele 

• ERDF võib kulutada kuni 15% väljaspool riiki, 
kuni 10% eelarvest või olla ESF-tüüpi 
tegevused 

• Peaks looma lisaväärtuse ja võimendama 
teadusprojekti mõju sots- maj tasemel 

 
 



Horisondi ja Struktuurifondide erinevused 



Mis on antud kontekstis sünergiad? 
• Sünergiad – erinevate rahastusallikate 

kumulatiivsest või paralleelsest kasutamisest 
tekkiv täiendav efekt (valdkonna) TAI kvaliteedile 
ja laiem sots.-maj. mõju regioonile/riigile. 

• Projekti võib meie mõistes vaadelda pigem 
programmina või projektide kogumina, mille 
erinevad ajalised etapid, või erinevad tegevused 
(actions)  viiakse ellu erinevatest allikatest 

• Project > Actions > cost items 



Kumulatiivne rahastus 
• Erinevate riigi (sh SF) ja EL vahendite 

kooskasutamine sama projekti (programmi) 
erinevate elluviimise etappide rahastamiseks 

• Horisondist raha saanud projektide toetamine 
SF investeeringutega (infra, TRL 4-9, turule) 

• Toetusmeetmete ajaline kooskõlastamine 
vajalik, ka aruandlus ja tulemuste (mõju) 
hindamine 



Näide  



Näide 



Paralleelne rahastus 
• (Ajaliselt) sama projekti erinevate tegevuste 

rahastus erinevatest allikatest 

• Tuleb ette määrata millised kuluread kaetakse 
Horisondi projektist (nt. ERA-NET rahastus), ja 
millised SF vahenditest 

• Raamatupidamise eristamine, 
rahastusmäärade, aruandlusperioodide, 
tulemuste koos/võrdleva hindamise korraldus 



Mida ei tohi teha 
• Rahastada sama kuluartiklit erinevatest 

allikatest (v.a. kui ei ole järgmine etapp 
„projektis“) 

• Asendada riiklik või erasektori omafinant-
seering SF rahastusega: nt ERA-NET Cofund 
66% riigi panust ei saa SF-st katta 

• Arvestada SF investeeringuid kui in-kind 
rahastust H2020 projektis 



Sama projekt, erinevad allikad 



JPI-de ja SF sünergiad 
• SF saab kasutada Strategic Research Agenda 

(SRA) ja ühisvoorude väljatöötamisel 
(programming activities) 

• SF saab kasutada JPI-d toetava teadustaristu 
loomisel ja JPI ühisvoorudes osalemise 
rahastamiseks 

• Eesti: rahastus läbi riiklike programmide 



ERA-NET ja SF sünergiad 
• Rahastada vähemalt ühes ühisvoorus 

osalemist COFUND ehk COM 33% osalusega (+ 
RE 66%);  

• Teistes ühisvoorudes võib osaleda 100% SF 
vahenditest, ilma COM omapanuseta. 

• Iga aasta võib teha mitu taotlusvooru, valida 
rahastusallikate vahel 

• kehtib ka programming tegevuste kohta 

 



Näide 



Edasine koostöö 
• COM juhend rakendusasutustele: Märts 2014 

• Juhend kasusaajatele: Juuli 2014? 

 

• Milliseid valdkondi; kuluartikleid (tegevusi) või 
projekti faase toetavad SF programmid? 

• Mis tingimustel saab Horisondi (sh. ERA-Net) 
instrumentides osalemiseks SF abil toetust 
taotleda? 
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