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Horisont 2020 struktuur

Tipptasemel teadus
• Euroopa Teadusnõukogu 

(ERC)
• Tulevased ja 

kujunemisjärgus
tehnoloogiad

• Marie Skladowska-Curie 
nimelised meetmed

• Teadustaristu

Juhtpositsioon tööstuses
• IKT
• Nanotehnoloogia
• Materjalitehnoloogia
• Biotehnoloogia
• Arenenud tootmis- ja 

töötlemistehnoloogia
• Kosmosetehnoloogia
• Riskikapitali kättesaadavuse 

tagamine
• Innovatsioon VKEedes

Ühiskonnaprobleemid
• Tervishoid ja heaolu
• Toiduga kindlustatus, 

säästev põllumajandus, 
mere- ja 
merendusuuringud ning 
biomajandus

• Energia
• Transport
• Kliimameetmed
• Ühiskond
• Turvalisus

Laienemine. Teadus ja ühiskond. Sotsiaal- ja humanitaarteadused. IKT

Euroopa 
Innovatsiooniinstituut (EIT)

EURATOM
Euroopa Ühisuuringute 

keskus (JRC)



Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport



Terve rida tegevusi viiakse ellu läbi selliste 
algatuste, nagu: 

• Clean Sky 2 - http://www.cleansky.eu/
(Euroopa Komisjoni ja lennundustööstuse 
vaheline partnerlusprogramm)

• SESAR - http://www.sesarju.eu/ (Single 
European Sky ATM Research)

• Shift2Rail - http://www.shift2rail.org/

• FCH2 - http://www.fch-ju.eu/

• CEF - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility (infrastruktuuri investeeringud)

http://www.cleansky.eu/
http://www.sesarju.eu/
http://www.shift2rail.org/
http://www.fch-ju.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Lahendust vajavad probleemid:

• Kasvuhoonegaaside emissioon

• Sõltuvus imporditavast kütusest ja kõikuvad 
kütusehinnad

• Ummikud linnades

• Infrastruktuuri mittevastavus mobiilsusnõudlusele

• Linnastumine ja kasvav nõudlus ühistranspordi järele

• Elanikkonna vananemine

• Globaalne konkurents



Eesmärgid (1):

• Energia- ja ressursitõhususe parandamine

• Keskkonna- ja tervisemõjude vähendamine

• Aastaks 2030 – KHG -40%, taastuvate osakaal 27%, 
energiasääst 27%

• Liikumine maanteetranspordi automatiseerimise 
suunas

• Infrastruktuuri moderniseerimine

• Uudsed mobiilsusskeemid linnadele ning nende mõju 
ja kulutasuvuse hindamine

• Uudsete mobiilsuse lahenduste rakendamine sh IKT ja 
satelliitnavigatsiooni tehnoloogiaid kasutades



Eesmärgid (2):

• Infrastruktuuri optimaalsem kasutamine ning reisijate ja 
kaubavoogude ümberjaotamine erinevate 
transpordiliikide vahel (= 30% maanteelt ära)

• Ohutuse märkimisväärne parandamine kogu 
transpordisüsteemis (0 ohvrit aastaks 2050!)

• Kogu transpordisüsteemi efektiivsuse ja koostalitusvõime 
suurendamine

• Demograafiliste trendidega toimetulemine

• Tulevase nõudluse ja vajaduste hindamine oskuste ja 
ametite osas

• Innovatsiooni kui turu positsiooni ja töökohtade 
säilitamise vahendi toetamine



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm








Viis konkurssi

1. Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks (MG)

2. Automatiseeritud maanteetransport (ART)

3. Rohelised sõidukid (GV)

4. VKE meetmed ja innovatsiooni kiirtee

5. Muud tegevused, sh auhinnad



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks - MG 

Haarab kogu tööprogrammi temaatikat:

• Lennutransport (MG1.2-1.5)

- Müraprobleemid, tööstuse juhtpositsiooni hoidmine, 

innovatiivsed lahendused (lennukid, komponendid), 

lünkade täitmine teadustegevuses,  

• Veetransport (MG2.1 ja 2.4)

- energiatõhusus ja emissioonide vähendamine 

(uued pinnakatted, alternatiivsed kütused, heitmete 

seire), eriotstarbelised laevad



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks (2) 

• liiklusohutus (MG3.2)

- Suurema ohutuse tagamine kõikidele liiklejatele, 

sõidukite turva- ja hoiatussüsteemid, erinevate 

liiklejate gruppide eripäradega arvestamine, 

simulaatorid

• linnatransport (MG4.1-4.3)

- Innovatiivsed linnatranspordi lahendused, nutikad 

elektromobiilsuse lahendused, linna 

transpordisõlmede integreerimine üle-

euroopalistesse transpordikoridoridesse (viimase 

miili optimaalsed lahendused)



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks (3) 

• logistika (MG5.2 ja 5.4)

- Tulevikulogistika IKT lahendused (sh. asjade internet, 

nutikas infra, satellitnavigatsioonisüsteemid, 

andmevahetus), logistika juhtimise värkvõrk 

(süsteemi modelleerimine)

• transporditaristu (MG7.1-7.3)

- Taristu vastupidavus ekstreemsetes tingimustes, 
taristu (sh terminalide) optimeerimine, 
tulevikusadamad, 



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks (3) 

• poliitikate kujundamiseks vajalikud 

sotsiaalmajanduslikud ja käitumisuuringuid ning 

tulevikku suunatud tegevused (MG8.2, 8.4, 8.5, 8.7)

- Suured andmehulgad transpordisektoris ja väljakutsed 

teadlastele (valikud, juriidilised ja institutsionaalsed 

kitsaskohad), kaasav mobiilsus ja võrdsed võimalused,  

erinevate piirkondade ja ühiskonnagruppide 

mobiilsusmustrid, mobiilsusvalikuid mõjutavad tegurid, 

teadustegevuse vajadused ja prioriteedid tulevikus, 

senitehtu põhjalik analüüs



Teema Avanemine

Tähtaeg

2016 2017

226 milj €

MG1.1, MG1.4, MG2.2-

2.3, MG3.3-3.5, MG4.5, 

MG5.1, MG6.1-6.2
15. oktoober 2015

20. jaan

29.sept

MG1.5, MG3.1, MG3.6, 

MG4.4, MG5.3, MG6.3, 

MG8.1, MG8.6

26. jaan

MG1.3, 1.4, MG2.1, MG2.4, 

MG3.2, MG4.1-4.2, MG5.2, 

MG5.4, MG7.1-7.3 20. september 2016

26. jaan

19.okt

MG1.2, 1.5, MG4.3, MG5.4, 

MG7.3, MG8.2, MG8.2, 8.4-

8.5, 8.7

1. veebr



Automatiseeritud maanteetransport –
ART01, 03, 07

• Maanteetranspordi automatiseerimist 
võimaldava IKT taristu väljatöötamine

• Autorongide virtuaalne sidumine tegelikes 
liiklustingimustes (sh piiriülesed 
transpordikoridorid)

• Linnatranspordi automatiseerimise lahenduste 
demonstreerimine tegelikes linnaliikluse 
tingimustes



Teema Avanemine

Tähtaeg

2016 2017

50 milj €

ART02, ART04-05

15. oktoober 2015

20. jaan

29.sept

ART06 26. jaan

ART01, ART03, ART07
20. september 2016 26. jaan

27. sept



Roheline sõiduk – GV01, GV04 - 10, GV13

 Raskeveokite kohandamine alternatiivsete 
kütuste kasutamiseks

 Uue põlvkonna jõuülekanded elektriautodele

 Elektriautode energiatõhususe suurendamine 
läbi kasutajakesksete lahenduste

 Akupatareide energiatiheduse ja tõhususe 
suurendamine

 Elektrisõidukite ja komponentide modelleerimine 
ja katsetused



Roheline sõiduk – (2)

 Elektrilised tarbesõidukid ja kiirlaadimistaristu 
linnades 

 Aerodünaamilised ja kohandatavad veokid

 Elektriliste L-kategooria sõidukite integreerimine 
linna transpordisüsteemi

 Järgmise põlvkonna akuelementide tootmine 
transpordivahendites kasutamiseks 



Teema Avanemine

Tähtaeg

2016 2017

133 milj €

GV02-03, GV11-12 15. oktoober 2015 26. jaan

GV01, GV04-10, GV13
4 oktoober 2016

1. veebr



Muud tegevused:

Motivatsioonipreemiad

 Kõige puhtam renoveeritud mootor 

Sisepõlemismootorite (sõiduautod, kaubikud) 

tekitatud emissioonide oluline vähendamine, 
tulemuste tõestamine tegelikes kasutustingimustes

 Kõige puhtam tulevikumootor

• Erinevad uuringud ja analüüsid

• Projektide tulemuste rakendamise toetamine

• Poliitikate mõju hindamine

• VKEde meetmed ja innovatsiooni kiirtee



Rahvusvahelise koostöö partnerriigid

 Ameerika

 Kanada

 Jaapan

Austraalia

Venemaa

Hiina

Brasiilia

 India



Seos teiste valdkondadega:

Energia:

 Targad linnad ja kogukonnad
 Energiatõhusus
 Konkurentsivõimeline madala süsinikuheitega 

energiamajandus
IKT – nutikad lahendused, automatiseerimine
NMBP – uued materjalid

Tervis:

 Aktiivse ja tervena vananemine ja personaalmeditsiin

Põllumajandus:

 Sinine peenar
 Toiduohutus



http://www.transport-ncps.net/



https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016



https://www.b2match.eu/h2020transportcall2017



Turvaline, puhas ja tõhus energia



Eesmärk: 

 panustada töökindlasse, jätkusuutlikkusse ja 

konkurentsivõimelisse  energiasüsteemi ressursside 

kahanemise, kasvava energiavajaduse ja kliimamuutuste 

kontekstis

 Reageerida majanduskriisile investeertides uutesse 

töökohtadesse ja majanduskasvu ning tugevdades EL 

ülemaailmset positsiooni teaduses, innovatsioonis ja 

tehnoloogiaarenduses



Olulised teemad: 

 Energiatarbimise ja CO₂ jalajälje vähendamine aruka ja säästva 
kasutamise abil; 

 Varustamine odava, vähese CO₂ heitega toodetud elektriga; 

 Alternatiivsed kütused ja mobiilsed energiaallikad; 

 Ühtne arukas Euroopa elektrivõrk;

 Uued teadmised ja uus tehnoloogia;

 Põhjendatud otsustamine ja üldsuse kaasamine; 

 Energiauuenduste turuletoomine

 Energiajulgeolek ja tarnekindlus

 Taaskasutus, korduvkasutus, jäätmete ringlusse toomine



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.htm






Viis konkurssi

1. Energiatõhusus - EE

2. Konkurentsivõimeline madala süsinikuheitega 
energiatootmine - LCE

3. Targad linnad ja kogukonnad - SCC

4. VKE meetmed ja innovatsiooni kiirtee

5. Muud tegevused, sh auhinnad



Oodatav eelarve (milj €)

Konkursid 2014 2015 2016 2017

Energiatõhusus 97,5 98,15 93 101

Konkurentsivõimeline madala
süsinikuheitega energiatootmine

359,1 372,33 351,54 368,62

Targad linnad ja kogukonnad 92,32 108,18 60,5 71,5

VKE meetmed 33,95 37,26 46 50

Kokku: 582,87 615,92 566,74* 592,72

* Sh panus ‘sinise peenra’ ja 
innovatsiooni kiirtee eelarvesse

Muud tegevused 75 61 107,91 79,13



2016-2017 eelarve jagunemine

Eelarve aastateks 2016-2017 kokku 1 346 milj. €

* Muud tegevused = hanked, riskifond, suunatud grandid, tellimused jmt

Energiasüsteemid; 
17%

taastuvenergia; 30%

fossiilsete kütuste 
süsinikusisalduse 
vähendamine; 7%

sotsiaal-
majanduslikud 
uuringud; 2%

energia valdkonna 
teadusruum; 6%

Targad linnad ja 
kogukonnad; 11%

muud tegevused; 12%

energiatõhusus; 15%



 Küte ja jahutus EE1, EE2, EE4

 Linnarajatistes tekkiva jääksoojuse kasutamine; ebaefektiivsete 
kaugküttevõrkude renoveerimine ja tõhustamine, innovaatilised ja 
tõhusad kaugkütte ja –jahutuse lahendused, 

 Tarbijate kaasamine energiatõhususe suurendamiseks EE6, EE7, 
EE9

 Eratarbijate kaasamine ja nende teadlikkuse tõstmine, IKT põhised 
lahendused, tarbijakäitumise mõistmine ja muutmine, 
ametivõimude kaasamine ja aktiviseerimine

 Hooned EE11, EE12, EE14

 Turutõkete ületamine ja uute renoveerimistehnoloogiate 
juurutamine, nõudlusele reageerimine ja energiajuhtimine 
hoonetes, ehitusalase kompetentsi ja oskuste parandamine

Projektikonkurss ‘Energiatõhusus’ - EE



Projektikonkurss ‘Energiatõhusus’ – EE (2)

 Tööstus, tooted ja teenused EE15 – EE20

 Energiatõhususe meetmed tööstus- ja teenindussektoris, toodete 
energiatõhususe  õigusaktide rakendamine, jääksoojuse 
ärakasutamine suurtes tööstusettevõtetes, energiatõhusus 
tööstusparkides, innovatiivsete energiatõhusate lahenduste avalik 
hange, energiatõhusamate ja energiasüsteemi paremini 
integreeritud andmekeskuste turuletoomine

 Innovatiivsed rahastusskeemid jätkusuutliku energiamajanduse 
projektidele EE22 – 24

 Projektiarendamise toetamine, innovatiivsed rahastusskeemid, 
potentsiaalsete investorite usalduse suurendamine 
energiatõhususele suunatud projektide suhtes



Teema Avanemine
Tähtaeg

2016 2017

EE03-05, EE07-08, 

EE10, EE17
15. oktoober 2015 21. jaan

EE06, EE09, EE-1, 

EE13-14, EE16, EE21-

22, EE24-25

15. märts 2016 15. sept

EE01, EE04, EE07, 

EE12, EE17, EE20 
26. juuli 2016 19. jaan

EE02, EE06, EE09, 

EE11, EE14-16, EE18-

19, EE22-24

19. jaanuar 2017 7. juuni



Projektikonkurss ‘Konkurentsivõimeline madala 
süsinikuheitega energiatootmine’ - LCE

 EL integreeritud energiasüsteem LCE1, LCE4, LCE5

 Tarkade võrkude, salvestamise ja energiasüsteemi integreerimine, nõudlusele 
reageerimine ja prognoos, nutikas jaotusvõrk, nutikas ülekandevõrk, piiriülesed 
lahendused ja koostöö

 Taastuvenergia tehnoloogiad LCE6 – LCE8,  LCE10 – LCE12, LCE 14, LCE16 –
LCE21

 Uue põlvkonna tehnoloogiad, PV sektori konkurentsivõime taastamine ja PV elektri 
omahinna alandamine, veetarbe vähendamine kontsentreeritud päikeseenergia 
jaamades, uued biokütused transpordisektorile ja nende omahinna alandamine, uued 
taastuvatest energiaallikatest elektri ja kütte/jahutuse tootmise tehnoloogiad, 10 MW 
tuuleturbiinid, ookeanienergia lahendused, geotermaalenergiasüsteemid 
renoveeritavatele hoonetele

 Fossiilsete kütuste jätkusuutlik kasutamine teel madala süsinikuheitega 
majanduse poole LCE27 – LCE30

 Uue põlvkonna tõhusad CO₂ kogumise ja salvestamise protsessid, sh energiatootmisega 
mitteseotud tööstusettevõtetes, maapõueseire,  paindlikud jõu- ja koostootmisjaamad



Projektikonkurss ‘Konkurentsivõimeline madala 
süsinikuheitega energiatootmine’ - LCE

 Energiasüsteemide sotsiaalsed ja majandusaspektid ning 
inimfaktor LCE31

 Sotsiaal- ja humanitaarteaduste rakendamine energialiidu eesmärkide 
saavutamiseks, Individuaalsed ja kollektiivsed energiaga seotud valikud 
ja nende põhjused, energiateadlik käitumine

 Horisontaalsed tegevused LCE36

 Erinevate osapoolte kaasamine SET-Plaani elluviimisesse panustamiseks, 
osapoolte vahelise koostöö toetamine

 ERA-NET LCE 35, LCE37

 Taastuvenergia tehnoloogiate innovatiivsed lahendused



Teema Avanemine
Tähtaeg

2016 2017

LCE07, LCE08, LCE23 – 25, LCE31, 

LCE36
27. oktoober 2015 16. veebr

LCE01 – 03, LCE26, LCE32 - 34 8. detsember 2015 05. apr

LCE35 14. aprill 2016 08. sept

LCE09, LCE13, LCE15, LCE19, LCE20, 

LCE22
10. mai 2016 08. sept

LCE6, LCE7, LCE31 29. juuli 2016 26. nov 2. aug

LCE8, LCE21 20. september 2016 05. jaan

LCE1, LCE4, LCE5, LCE 37 20. september 2016 14. veebr

LCE35, LCE 36 20. september 2016
16. veebr

7. sept

LCE10 – LCE12, LCE14, LCE16 – LCE20 11. mai 2017 07. sept



Tehnoloogilise küpsuse tase - TRL

Tasemed 1 – 4  iseloomustavad varast  uurimis- ja arendustegevust

• 1: baasuuringud
• 2: tehnoloogia formuleerimine
• 3: rakendusuuringud
• 4: väikesemahuline prototüüpimine

Tasemed 5 – 8 tähendavad prototüüpimist ja reaalse süsteemi 
valideerimist töökeskkonnas

• 5: suuremahuline prototüüpimine
• 6: valmis prototüüp
• 7: demo
• 8: kommertsialiseerimisvalmidus

9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud



Basic Research

(TRL <4)

Advanced Research 

(TRL 3-5) 

Demonstration

(TRL 5-7)

Market uptake

PV

LCE-6

LCE-7

LCE-9, LCE-10
LCE-21

CSP LCE-11

Solar Heating and 

Cooling
LCE-12

Wind Energy LCE-13, LCE-14

LCE-21

Ocean Energy LCE-15, LCE-16

Hydropower

Geothermal Energy 
LCE-17, LCE-23, LCE-18

CHP

RES integration in 

the system

Bio- and Renewable 

Alternative Fuels
LCE-8, LCE-22

LCE-19, LCE-20



Projektikonkurss ‘Targad ja jätkusuutlikud linnad - SCC

 Nn majakaprojektid ehk teedrajavad, kulutõhusad, 
jätkusuutlikud ja järgi tehtavad lahendused, mis hõlmavad 
energia, transpordi ja IKT sektoreid

 Nutikas kasutajakeskne ja nõudlusele orienteeritud linnataristu 
ning teenused

 Nutikate lahenduste stimuleerimine läbi turunõudluse 
mõjutamise



Projektikonkurss ‘Targad linnad ja kogukonnad’ - SCC

 Kõik tegevused peavad toimuma reaalses linnakeskkonnas

 Lisaks energiale, transpordile ja IKT lahendustele võib võtta sisse ka 
muud linnamajanduse aspektis  - jäätmekäitlus, joogi- ja heitvee 
probleemid jne

 3 aktiivse linna kõrval peavad olema 3 järgijat-linna, eritüüpi linnad ei 
tohi olla samast riigist

 Projekt peab hõlmama tarku hooneid, tarka võrku, 
energiasalvestamist, eletrilisi transpordivahendeid ja nutikat 
laadimistaristut ning uusimat IKT platvormi

 Majakalinnadel peab olema enne taotluse esitamist Linnapeade Pakti 
poolt heakskiidetud säästva energia tegevuskava

 Hetkel on olemas juba 27 majakat ja 30 järgijat



Linn 1 Linn 2

Linn 3



Linn 1

Linn 3

Linn 2



Võimalik kaasata ühte linnapiirkonda



Targad linnad ja kogukonnad – tähtajad ja eelarve

Teema017 2016 2017

SCC1 – Targad linnad ja kogukonnad -
majakaprojektid

05/04/2016 14/02/2017

60,5 milj € 71,5 milj €

SCC2 - innovatiivsed looduspõhised 
lahendused linnades

7/03/2017 – I
5/09/2017 – II



Auhinnad

Uus võimalus läbimurde saavutamiseks ja innovatsiooni 
käivitamiseks madala süsinikuheitega energiatehnoloogiate alal

Eelarve 

(milj €)

Konkursi 

avanemine

Taotluste 

esitamise 

tähtaeg

CO₂ taaskasutus innovatiivsetes toodetes

EC-CO2REUSE-PRIZE@ec.europa.eu €1.5 5.07. 2016 3.04. 2019

100% taastuvatel töötav haiglale sobiv (ja süsteemi 

integreeritud) koostootmisseade 

EC-LOWCARBON-PRIZE@ec.europa.eu

€ 1.0 5.07. 2016 3.04. 2019

Ajaloolisse linnarajooni (hoonetesse) integreeritud PV

süsteemid

EC-PHOTOVOLTAICS-PRIZE@ec.europa.eu
€ 0.75  5.07. 2016 26.09. 2018

mailto:EC-CO2REUSE-PRIZE@ec.europa.eu
mailto:EC-LOWCARBON-PRIZE@ec.europa.eu
mailto:EC-PHOTOVOLTAICS-PRIZE@ec.europa.eu


Rahvusvahelise koostöö partnerriigid

 Brasiilia

 Austraalia

 Kanada

 USA

 Hiina

 Lõuna-Korea

 Mehhiko



Rahvusvaheline koostöö energia valdkonnas 
2016/2017 a. tööprogrammis

Uue põlvkonna 
biokütused
(LCE-22)

CO2 

ladustamine
(LCE-30)

CO2 allmaa-

salvestamine &
maagaas
(LCE-27)

Geotermaal-
energia
(LCE-23)

CO2 sidumine
(LCE-24)

- CCS suur-
tööstuses (LCE-29)



Seosed teiste valdkondadega

• Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja 
merendusuuringud ning biomajandus – biomassi tootmine, 
mereenergia

• Transport – energiatõhus transport, elektromobiilsus, rohelised 
transpordivahendid, alternatiivsed kütused

• Kliimameetmed, ressursitõhusus, toorained – looduspõhised 
lahendused tarkades linnades ja kogukondades

• Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks – sotsiaalne 
innovatsioon, vastutustundlik teadus

• Turvaline ühiskond – elutähtis taristu



EE 2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing buildings

Specific Challenge: By the end of 2020 (2018 for buildings occupied and owned by public authorities), all new buildings should comply with 
the Energy Performance of Buildings Directive obligations and thus meet 'nearly zero-energy' performance levels using innovative, cost-
optimal technologies with integration of renewable energy sources on site or nearby. Moreover, the construction of 'plus-energy' buildings 
- i.e. buildings producing more energy than they consume - should also be encouraged in order to reduce energy use whilst increasing the 
share of renewable energies. However the costs of these highly energy performing buildings still represent a barrier for investors. 
Therefore the construction industry needs to deliver more affordable solutions. 
Scope: Projects should focus on development and demonstration of solutions which significantly reduce the cost of new buildings with at
least 'nearly zero-energy' performance levels, whilst accelerating significantly the speed with which these buildings and their systems are 
taken up by the market. The focus should lie on solutions for appropriate indoor air quality and comfort, design adapted to local climate 
and site, passive solutions (reducing the need for technical building systems which consume energy) or active solutions (covering a high 
share of the energy demand with renewable energies), building energy management systems (where appropriate), highly efficient Heating, 
Ventilation and Air-Conditioning (HVAC, e.g. low temperature systems, solar cooling), electric and/or thermal energy storage of renewable 
energy onsite and nearby. Projects should also provide solutions for automated and cost-effective maintenance of the installed equipment, 
and assess differences between predicted and actual energy performance. Such differences should be documented and minimized.
Projects should also focus on design methods for on-site and nearby-generation of renewable energy for new buildings (electricity as well 
as heating and cooling generation, e.g. heat pumps, integrated photovoltaics, or other options) accompanying energy efficiency measures 
to achieve standards higher than those of 'nearly zero-energy' buildings. 
The performance of innovative technologies may be verified through technology verification schemes such as the EU Environmental 
Technology Verification (ETV) pilot programme.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 3 and 5 million would allow this specific 
challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other 
amounts.
This topic will be implemented under the PPP on Energy-efficient Buildings. 
The activities are expected to be implemented at TRL 5-7 (please see part G of the General Annexes).
Expected Impact: Significant increase of the share of 'nearly zero-energy' buildings with the aim of 100% market uptake by the end of 2020. 
Costs reductions of at least 15% compared to current situation, with additional benefits in terms of energy reduction. Demonstration for 
net-zero energy districts taking advantage of onsite or nearby-generation of renewable energy.
Type of action: Innovation Actions



• Tööprogrammi ülesehitus vastab hindamiskriteeriumitele

• Taotlejatele on jäetud tööprogrammi teksti tõlgendamisel 
piisavalt paidlikkust ja valikuvabadust

• Tööprogrammi hoolsa lugejani peaks jõudma selge 
sõnum ühiskonna vajadustest ja ootustest



Konkurentsivõimelise projektitaotluse iseloomustus:

• tipptase
• usaldusväärsus
• selgus
• ambitsioonikus
• asjakohasus
• haare 
• sidusus 
• kontseptsiooni tugevus
• sihtgrupi kaasatus
• geograafiline haare



http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html



Hetkel on olemas andmed 

113 772 7. RP rahastatud projekti kohta, neist 

1943 energia valdkonnast, ja 

10659 Horisont 2020 rahastatud projekti kohta, neist

678 energia vadkonnast 



https://www.b2match.eu/energycall2016



https://www.b2match.eu/networking2016

Hetkel 115 registreerunut 33 riigist



http://www.c-energy2020.eu/



http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=home&lg=en


