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Climate action, environment, 
resource efficiency and 

raw materials

Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained



Horisont 2020 SC5

2018-2020a tööprogramm üleval:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf

2018a taotlusvoorud avatud – tähtaeg 27.02.2018

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf


SSH vajadusega taotlusvoorud SC5 (keskkond) 
tööprogrammis:

• 2018-2020 a 15 potentsiaalset taotlusvooru SSH 
kaasamiseks, kus SSH on nimetatud. 

• Koostöövõimalusi ka teistes taotlusvoorudes, kuid 
SSH mitte otseselt mainitud

• SSH uus „trend“ keskkonnaprojektides, soovitakse 
järjest enam kaasata.



SSH märksõnad H2020 SC5 tööprogrammis
Social…

… dimension

… innovation

… benefits

… functionality

… performance of the raw materials sector;

… cohesion and immigration

… resilience in our societies

… and cultural integration

… and cultural opportunities

• Soouuringud, arhitektuur, arheoloogia, kultuuriantropoloogia, õigusteadus, 
majandusteadus, juhtimine, planeerimine, kultuuriteadus, ajalugu.



Horisont 2020 SC5 – prioriteedid 2018-20

• Kliimamuutused ja Pariisi kliimakokkulepe

• Ringmajandus

• Maavarad

• Vesi

• Innovatsioon linnades

• Loodus- ja kultuuriväärtuste kaitse ja parem ära/uuskasutamine (sh 
kaugseire, looduspõhised lahendused, looduskatastroofidega toimetulek, 
kultuuriväärtused)

…Tackling these priorities requires a systemic approach to innovation, i.e. 
innovation that aims for a system-wide transformation by affecting the system's 
economic, social and environmental dimensions as well as their 
interconnections.

Pariisi kliimakokkuleppega 
seotud eesmärgid

Säästva arengu 
eesmärgid



SSH vajadusega taotlusvoorud SC5 (keskkond) 
tööprogrammis (Pariisi kliimakokkuleppe rakendamine):

LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with

climate change and hazard events

- Ajalooliste piirkondade kohanemine kliimamuutustega (maal ja linnas). Vajalik kaasata: 

soouuringud, arhitektid, arheoloogid, kultuuriantropoloogid, õigusteadus, majandus, 

planeerimine, kultuuriteadlased ja ajaloolased jne.

LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change

- Kliimateenused Aafrika jaoks; kliimamuutused ja seos migratsiooniga

LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem

services

- Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste haavatavus seoses kliimamuutustega. 

Sotsiaalsed tegurid, mis võivad seda mõjutada. Kohanemisstrateegiate väljatöötamine.

LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities

- Arktikaga seotud probleemid (mereveetaseme tõus, bioloogiline mitmekesisus, 

majandustegevus Arktikas, „Arktika standardid“ väljatöötamine). Üks eesmärke sotsiaalse 

heaolu suurendamine.



SSH vajadusega taotlusvoorud SC5 (keskkond) 
tööprogrammis (Säästva arengu eesmärkide rakendamine):

CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development for circular and 
regenerative cities

- Innovatsioon linnades – kuidas linnad saaksid muutuda innovatsioonikeskusteks? Ringmajanduse 
põhimõtete rakendatavus linnades. SSH peab olema kaasatud.

CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society

- Veetööstuse ja veepuhastusjaamade, veevavärkide koostöö, innovaatiliste lahenduste testimine. 
SSH (inimeste käitumine ja hoiakud seoses vee kasutamisega)

SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical and digital world for water
solutions

- Digilahendused veemajanduses (uuenduslikud veetehnoloogiad eri tingimustes, sh sotsiaalsed ja 
regulatiivsed tingimused)

SC5-12-2018: EU-India water co-operation

- India partner peab olema kaasatud. Kolm teemat koostööks (reovesi, joogivesi, 
veejaotussüsteemid). SSH – kaasata erinevad kogukonnad ning muuhulgas uurida ka võimalikke 
soolisi erinevusi vee kasutamisel.



SSH vajadusega taotlusvoorud SC5 (keskkond) 
tööprogrammis (Säästva arengu eesmärkide rakendamine):

SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: 
nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems

-Looduspõhised lahendused linnades. 2018 a Koostöö Hiinaga, 2019 a Ladina-Ameerika ja 
Kariibimere piirkonnaga. SSH – teadlikkuse tõstmine, kohaliku kogukonna harimine. Taotlusvoor 
peab toetama ühiskondlikku kaasamist.

SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities

- Innovaatilised lahendused avalikus ruumis, et leevendada kliimamuutuste mõju, vähendada (müra, 
õhu)saastet, keskkonnast tulenevat stressi, sotsiaalseid pingeid jne. Kaasata SSH – psühholoogid, 
käitumis- ja majandusteadlased, antropoloogid, õigusteadlased sotsioloogid, arhitektid jne.

SC5-15-2018: Strengthening the benefits for Europe of the Global Earth Observation
System of Systems (GEOSS) - establishing 'EuroGEOSS‘

-Kaugseire andmete parem ärakasutamine erinevates teenustes. Erinevate andmeliikide 
kooskasutamine. Projektid peaksid pakkuma Euroopa kodanikele majanduslikku, sotsiaalset ja 
poliitilist väärtust tervikliku ja kooskõlastatud teenuste komplekti kaudu.



SSH vajadusega taotlusvoorud SC5 (keskkond) 
tööprogrammis (Säästva arengu eesmärkide rakendamine):

SC5-17-2018: Towards operational forecasting of earthquakes and early warning capacity
for more resilient societies
-Maavärinate etteennustamise ja üldise teavitussüsteemi parandamine. Uued süsteemid peaksid 
ühendama kohaliku ja piirkondliku teabe, sh sotsiaalsete ja majanduslike andmetega seotud teabe.

SC5-19-2018: International network to promote cultural heritage innovation and 
diplomacy
- Metoodikate väljatöötamine kultuuriväärtuste paremaks (uus/ära) kasutamiseks. Rahvusvaheline 
koostöö. Mh tuleks analüüsida ühiskondlikke barjääre antud teema kontekstis.

SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of 
entrepreneurship and social and cultural integration
- Innovatsioon ajaloolistes piirkondades/ajalooliste piirkondade uuskasutamine. Mh peaksid 
lahendused toetama sotsiaalset integratsiooni ja kaasatust.

SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action(s) for climate action, environment, resource
efficiency and raw materials – SSH peab olema kaasatud.



www.ncps-care.eu


