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• Kriitilise infrastruktuuri kaitsmine 

• Julgeolek 

• Digiturvalisus (kutse 8.12.16, tähtaeg 25.04.17)

• VKE instrument

• ‘Fast track to Innovation’

• Muud tegevused

2017 teemad avanevad 1. märtsil 2017, 
tähtaeg 24. august 2017

Perioodi 2016-17 teemad:



CIP-01-2016-2017 (IA)

Eesmärk: Hoida ära, avastada ja adekvaatselt reageerida 
küber- ja füüsilistele rünnakutele, mis on suunatud 
ühiskonna toimimise seisukohalt olulisele infrastruktuurile.

Teemasid: 1

Eelarve 2017: 20 M€

Märksõnad: 

Veesüsteemid, elektriinfra (elektrijaamad ja jaotusvõrgud), 
transpordiinfra ja transpordivahendid, 
kommunikatsiooniinfra, terviseteenused, finantsteenused

1. KRIITILISE INFRASTRUKTUURI KAITSMINE /
CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION – CIP (IA)



2.1. Toimetulek katastroofidega 

2.2. Võitlus kuritegevuse ja terrorismiga

2.3. Piirivalve ja välisjulgeolek

2.4. Üldised küsimused

Eelarve 2017: 130,05 miljonit eurot

2. JULGEOLEK / SECURITY – SEC 2017



Eesmärk: Vähendada looduslikest ja inimtekkelistest
katastroofidest tulenevaid kahjusid - inimohvrid, keskkonna, 
majanduse ja materiaalset kahju, sh äärmuslikest 
ilmastikunähtustest ja kriminaalsest tegevusest ning 
terrorismist tulenevate ohtude ennetamine ja käsitlemine.

Teemad:

• Märksõnad: Integreeritud tööriistad (IA)

• Situatsiooniteadlikkuse süsteemid (CSA)

• Bioloogilised toksiinid (IA)

• Lairiba kommunikatsioonisüsteemid (PCP)

• Keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumaklaster (CSA, RIA

2.1. Toimetulek katastroofidega



2.2. Võitlus kuritegevuse ja terrorismiga

• Eesmärk: Hoida ära kriminaal- ja terrorismiakte ning nende 
toimumise korral leevendada tagajärgi.

• Märksõnad: Vägivaldne radikalism EL-s (RIA)

• Inimfaktor kriminaal- ja terrorismiaktide ennetamisel, uurimisel ja 
leevendamisel – massikogunemised, küberkuritegevus, korruptsioon ja 
finantskuritegevus, kõrge mõjuga pisikuritegevus, koduvägivald (RIA)

• Kriminalistika meetodid (RIA)

• Integreeritud vahendid ja tehnikad kriminalistikalaboritele (PCP)

• Olemasolevate teenusvõrgustikega integreeritud süsteemid lõhkeainete 
lähteainete ja narkootikumide avastamiseks (IA)

• Lõhkeainete avastamise tehnikad (RIA)

• Kriminaaltegevuse ja terrorismivastane võitlus – ennetamise, uurimise 
ja leevendamise tehnoloogiate arendamine (RIA)



2.3. Piirivalve ja välisjulgeolek

Märksõnad: Järgmise generatsiooni infosüsteemid (PCP)

• Uudsed tehnoloogiad maapiiri valvamise kulude 
vähendamiseks (RIA)

• Riskipõhine kontroll piiriületusel (IA)

• Rasketes ilmastikuoludes ja läbi lehestiku toimivad 
avastamise süsteemid (RIA)

• Rahvusvaheline tarneahel (RIA)

• ’No gate crossing solutions’ – privaatsus ja aktsept (RIA)

• Mereturvalisuse tagamise rakendused – data fusioon (IA)

• Piiriturvalisus: autonoomsed süsteemid ja kontroll- ning 
juhtimissüsteemid (IA)



Julgeolek (1)

SEC-04-DRS-2017 (PCP) Broadband communication systems 10,00

SEC-05-DRS-2016-2017 
(RIA) Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster 13,75

SEC-07-FCT-2016-2017 
(RIA)

Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation 
of criminal and terrorist acts

14,00SEC-18-BES-2017 (RIA) Acceptance of "no gate crossing point solutions"

SEC-09-FCT-2017 (PCP)
Toolkits integrating tools and techniques for forensic 
laboratories24 10,00

SEC-10-FCT-2017 (IA)
Integration of detection capabilities and data fusion with utility 
providers’ networks 16,00



Julgeolek (2)

SEC-12-FCT-2016-2017 
(RIA)

Technologies for prevention, investigation, and mitigation 
in the context of fight against crime and terrorism 14,00

SEC-13-BES-2017 (PCP)
Next generation of information systems to support EU 
external policies 10,00

SEC-15-BES-2017 (IA) Risk-based screening at border crossing 8,00

SEC-16-BES-2017 (RIA)
Through-foliage detection, including in the outermost 
regions of the EU 8,00

SEC-17-BES-2017 (RIA)

Architectures and organizations, big data and data 
analytics for customs risk management of the 
international goods supply chain trade movements 10,00



2. 4. General Matters

Teemasid: 1

Märksõnad: Üleeuroopalised turvalisuse valdkonna praktikute 
ja teiste seotud osapoolte võrgustikud

SEC-21-GM-2016-2017 
(CSA)

Pan European Networks of practitioners and other actors 
in the field of security 16,30



3. DIGITURVALISUS / Digital Security Focus Area - DS

• Eesmärk: Vähendada IKT süsteemide ja digiteenuste
haavatavust

• Teemasid: 8

• Eelarve 2017: 56,10 M€
• Märksõnad: IKT süsteemid ja teenused
• Küberjulgeolek (PPP) Kutse avaneb 8.12.16, tähtaeg 25.04.17
• Terviseandmed
• Turvaliste IT-lahenduste ökonoomika 
• EL koostöö ja rahvusvaheline dialoog
• Krüptograafia 
• Küberrünnakud (RIA, IA) Kutse 1.03.17, tähtaeg 24.08.17
• Privaatsus, andmekaitse, digitaalne identiteet (IA) , 

tähtaeg 24.08.17 



Digiturvalisus

Kutse avaneb 08. dets 2016 MEUR

DS-06-2017 (RIA) Cybersecurity PPP: Cryptography 20,50

Kutse avaneb : 01. märts 2017, tähtaeg 24.aug.2017

DS-07-2017 (RIA) Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber 
Security Threats and Threat Actors

10,00

DS-07-2017 (IA) Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber 
Security Threats and Threat Actors

8,00

DS-08-2017 (IA) Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, 
Digital Identities

17,60



4. VKE INSTRUMENT

• Võitlus kuritegevuse, inimkaubanduse ja terrorismiga

• Kriitilise infrastruktuuri, tarneahela ja transpordi kaitse

• Piirivalve

• Küberturvalisus

• Kriiside ja katastroofide ennetamine ja reageerimine

• Privaatsus

VKE instrument kontakt: Margit Ilves



5. MUUD TEGEVUSED

• Kosmoseseire ja jälgimine

• Vastavate tööstuspoliitikate rakendamise toetamine

• Konverentside, ekspertgruppide jne toetamine

• Krüptograafia auhind



Kontakt

http://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/

Aavo Kaine

Eesti Teadusagentuur

aavo.kaine@etag.ee
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