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SOOLISE MÕÕTME LÕIMIMINE HORISONT 2020 PROJEKTIDES 

Sooline võrdõiguslikkus puudutab Horisont 2020 projektide kõiki tegevusi. Taotluse koostamisel tuleb 

soolist mõõdet arvestada nii ettepanekute sisus kui ka inimressurssides. 

Allolev informatsioon on mõeldud nii taotluste esitajatele kui ka hindajatele. Välja on toodud Horisont 

2020 raamprogrammi juures korduma kippuvad küsimused antud valdkonnas. 

 

KUIDAS KÄSITLEDA JA HINNATA TAOTLUSTES SOOLIST MÕÕDET? 

a) Sooline mõõde teadus- ja innovatsioonitegevuse sisus 

Valitud teemas on sugu oluline, kui selle eeldatavatel tulemustel on erinev mõju naistele ja meestele. 

Sellisel juhul peaksid taotlejad oma taotlusse integreerima soolise võrdõiguslikkuse küsimused ja 

võimalusel ka konkreetsete uuringute tulemused. Eelnevalt kirjeldatu ongi teadus- ja 

innovatsioonitegevuses „sooline mõõde“. Soolise mõõtmega arvestamine tõstab toodetavate teadmiste, 

tehnoloogia ja innovatsiooni teaduslikku kvaliteeti ja ühiskondlikku väärtust. See aitab teadlastel 

küsimuse alla seada soonorme ja –stereotüüpe ja annab parema arusaamise mõlema soo vajadustest, 

käitumisest ja hoiakutest ning aitab niiviisi kaasa ka toodetavate kaupade ja teenuste turunõuetele 

kohandamisele.  

Horisont 2020 taotlusvorm sisaldab „kontseptsiooni ja lähenemise“ osas taotlejatele standardküsimust: 

„Kus asjakohane, palun selgitada, kuidas arvestatakse projekti sisus sugu ja soolist analüüsi“. 

Sugu ja soolisus viitavad seejuures nii bioloogilistele kui ka  sotsiaal-kultuurilistele teguritele. Rohkem 

infot soolisuse aspekti arvestavatest metoodikatest ja sellest, milliste aspektidega taotluste juures tuleb  

arvestada, leiab Euroopa Komisjoni Gender Innovations veebilehelt.  

Horisont 2020-s on üle 100 teema, millesse sooline mõõde on selgelt integreeritud. . See tähendab, et 

eesmärgiga luua taotlejatele ühtne arusaam, selgitatakse iga teema juures, kuidas sooline aspekt on 

asjakohane selle teema juures ja / või eeldatavas mõjus.  

Horisont 2020 teemad, milles on sooline mõõde oluline. 

 Nendel juhtudel kontrollivad eksperdid, mil määral on taotlusvormis arvestatud soo ja soolise 

analüüsi nõuetega ja arvestavad sellega pannes hinnet „tipptaseme“ ja „mõju“ kriteeriumitele. 

Kui sooline mõõde ei ole teatud teemasse selgelt integreeritud, võivad taotlejad ise otsustada, mil 

määral on sugu ja soolist analüüsi on nende taotlustes asjakohane käsitleda.  

 Sel juhul saavad soolised küsimused projekti osaks ja eksperdid käsitlevad neid sarnaselt teiste 

projekti sisu osadega. 
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b) Sooline tasakaal uurimisrühmades  

Nagu tööprogrammi sissejuhatuses märgitud, julgustatakse Horisont 2020 taotlejaid projekti tegevustes 

edendama võrdseid võimalusi ja tagama mõlema soogrupi tasakaalustatud esindatus kõikide tasandite  

teadus- ja innovatsioonitiimides ning juhtimisstruktuuris. Eesmärgiks on saavutada töörühmade ja 

juhtkonna koosseisus soolisele tasakaalule (50/50) ligilähedane jaotus. 

Sooline tasakaal saab oluliseks, kui käsitletakse ex aequo ettepanekuid, nagu välja toodud tööprogrammi 

osa H lisades: „sooline tasakaal taotluses välja toodud personali hulgas, kes hakkab uurimis-ja 

innovatsioonitööga põhiliselt tegelema.“  

Rohkem infot taotlustes soolise mõõtme arvestamisel.  

 Konsortsiumi suhtelise soolise tasakaalu juhtudel tuleb taotluse esitamisel viidata taotlusvormi 

osale 4.1. („Osalejad”), kus taotlejatel palutakse täpsustada plaanitud teadus- ja 

innovatsioonitegevuste eest vastutavate isikute sugu.  

 

Kokkuvõtvalt - KUIDAS INTEGREERIDA SOOLINE MÕÕDE TAOTLUSSE: 

1. Tehke kindlaks, kuivõrd asjakohane on integreerida sooline aspekt oma uurimistöösse. Kas 

esineb soolisi erinevusi, mida tuleb uurida ja adresseerida? Kas on olemas soolisusel põhinevad 

eeldused, mis võivad teie teadustöö prioriteete, uurimisküsimusi ja metoodikat mõjutada? Kas 

teie uurimistulemused võivad mõjutada naisi ja mehi / poisse ja tüdrukuid erinevalt? 

2. Kasutage kontrollküsimustikke. Näiteks küsimustikku, mis on loodud Gendered Innovations 

projekti raames. 

3. Viidake olemasolevatele tõendusmaterjalidele. 

4. Kui on vaja koguda rohkem infot soolise mõõtme kohta, lisage oma tegevustesse spetsiifiliste 

soouuringute läbiviimine. Need kuuluvad samuti abikõlbulike kulude hulka!  

5. Koolitage oma teadlasi soolise mõõtme osas. Selleks, et teadlased arendaksid ja jagaksid oma 

ekspertteadmisi soolise mõõtme kohta, võite oma taotluse tegevustesse sisse planeerida 

abikõlbulike kuludena projektile teemakohased koolitused. 

 

Vaata lisaks: 

 Guidance for evaluators of Horizon 2020 proposals 

 Gendered Innovations projekt 

 Sooline aspekt teadustöös 
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