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Tööprogramm 2017

Struktuur:

• Satelliitnavigatsiooni rakendused – GALILEO

• Maa jälgimine (Copernicus jm)

• Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime: 
Tehnoloogia ja teadus



Satelliitnavigatsiooni rakendused – GALILEO

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.03.2017

• GALILEO-1-2017: EGNSS Transport applications (IA) 1 – 3 MEUR
• Sektorid: Lennundus, Maantee-, mere-, raudteetransport

• GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications (IA) 1 – 3 MEUR
• Kasutada ära olemasolevate vastuvõtjate laia levikut uute teenuste 

arendamiseks
• Mobility as a service and Smart Cities, Internet of things, Commercial and 

social LBS
• GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications (IA) 1 – 3 MEUR

• Skoop: (Täppis)põllumajandus, Geodeesia ja kartograafia, täpne aeg ja aja 
sünkroniseerimine, muu

• GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building (CSA) 0,5 – 1 
MEUR

• Galileo ja selle rakenduste teavitustegevused (infopäevad, koolitused jne) 
võrgustiku ehitamine ja edulugudest teavitamine, et teha kaasata 
erasektori investeeringuid



Maa jälgimine 
Taotluste esitamise tähtaeg: 01.03.2017

• EO-1-2017: Downstream applications (IA) 1 – 2 MEUR
• Kaugseire jm andmestiku kasutamise baasil arendatud teenus või teenuseplatvorm.  
• Eriti tähtis on kaasta VKE-d (tulevane teenusepakkuja).
• Samuti on võimalk doktorantide kaasamine

• EO-2-2017: EO Big Data Shift (RIA) 1 – 2 MEUR
• suurandmete metoodikate kasutamine Copernicus andmete haldamisel. 
• ühulduvuse tekitamine mitte-kosmose andmete ja kosmose andmete 

koostöölemisel,
• Platvormi loomine võimaldades lõppkasutajal luua mugavalt maa jälgmise

andmestikku kasutavat teenust.
• Seotus IKT ja Taristu tööprogrammidega

• EO-3-2017: Preparation for a European capacity to monitor CO2 anthropogenic emissions
(CSA) 3,5 MEUR

• Valmistada ette üle-Euroopalist võimekust antropogeense CO2 jälgimiseks
• Satelliidi- ja in-situ mõõtmiste võrdlused ja kooskasutamise võimalused
• Simulatsioonikeskkond CO2 allikate, neelajate ja transpordi mehanismide jaoks
• Määramatuse hinnangud mõõtmistele
• In-situ mõõtmisvajaduse (mõõtejaamade võrgustik) optimeerimine



Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime: 
Tehnoloogia ja teadus
Taotluste esitamise tähtaeg: 01.03.2017

• COMPET-1-2017: Technologies for European non-dependence and competitiveness (RIA) 2 – 5 
MEUR

• Toetab valitud strateegiliste tehnoloogiate sõltumatu tarneahela tekkimist (kokku 
lepitud ESA-EDA-EK poolt):
• U09 – Cost effective multi - junction solar cells for space applications.
• U16 – Space qualified GaN components and demonstrators.
• U17 – High density (up to 1000 pins and beyond) assemblies on PCB and PCBs.
• U21 – Very high speed serial interfaces.
• U23 – Development of large deployable structures for antennas.
• U26 – Space qualified carbon fibre and pre-impregnated material sources for

launchers and satellite subsystems.
• COMPET-2-2017: Competitiveness in Earth observation mission Technologies (RIA) 2 – 3 MEUR

• Uute Maa järlgmise süsteemide demonstreerimine. 
• Areng võrreles hetkeseisuga peaks toimuma mõõtmete, energiavajaduse vähendamine, 

efektiivuse suurendamine ja/või funktsionaalsuse suurendamine.
• Eesmärk TRL 6 või väiksem.
• Võimalikud tehnoloogiad: optilised sensorid, radarite aktiivantennid, uued 

suunasmissüsteemid, adaptiivoptika, väikesatelliitide optilised ja SAR sensorid jne.
• Formation flying tehnoloogiad.



Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime: 
Tehnoloogia ja teadus

• COMPET-3-2017: High speed data chain (RIA) 2 – 3; 5 – 7 MEUR

• Maa jälgimise ja telekommunikatsiooni süsteemide andmesiinide arendus – nii 
satelliidi pardal kui vastuvõtujaamas

• Hõlmatud nii raadiosageduslik kui optiline side

• Pakkimisalgoritmid 

• COMPET-4-2017: Scientific data exploitation (RIA) ~ 1,5 MEUR

• Toetatakse teadusmissioonide andmete koos-kasutust ning kättesaadavuse 
parandamist

• Kosmosemissioonide – astrofüüsika (sh ekspolaneedid) – heliofüüsika, 
Päikesesüsteemi missioonide (sh Kuu) – poolt salvestatud andmete kasutamine

• Eesmärk andmete kättesaadavus avalikkusele

• COMPET-5-2017: Space Weather (RIA) 1 – 1,5 MEUR

• Võimalik kogu Päike-Maa süsteemi osade uurimine alates Heliofüüsikast kuni 
päikesetuule mõjudele Maa atmosfääris

• Võimalik kaasata kolmandate riikide asutusi 



Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime: 
Tehnoloogia ja teadus

• COMPET-6-2017: Space portal (CSA) – ~ 0,5 MEUR

• Euroopa kosmoseportaali loomine, sh 6 RP, 7 RP ja H2020 projektide info ja tulemite 
kättesaadavaks tegemine (arhiiv)

• COMPET-7-2017: Technology transfer and business generators (CSA) - ~2 MEUR

• Ei ole uute inkubatsioonikeskuste loomiseks vaid olemasolevate 
kiirendite/teadusparkide/inkubatsioonikeskuste võrgustiku loomiseks ja parema 
keskkonna tekitamiseks Startup ettevõtetele.



Kokkupuude teiste tööprogrammidega

• Blue Growth – demonstrating an ocean of opportunities (H2020-BG-2016-2017):

– BG-9-2016: An integrated Arctic observing system

– BG-12-2016: Towards an integrated Mediterranean Sea Observing System

• Sustainable Food Security – resilient agri-food chains (H2020-SFS-2016-2017):

– SFS-43-2017: Earth Observation services for the monitoring of agricultural production in 
Africa

• Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - Earth Observation 
(H2020-SC5-2016-2017):

– SC5-18-2017 - Novel in-situ observation systems

– SC5-19-2017 - Coordination of citizens' observatories initiatives

– SC5-20-2016 - European data hub of the GEOSS information system

• SME Instrument (H2020-SMEInst-2016-2017), although not dedicated uniquely to Earth 
Observation, is particularly well suited for SMEs addressing space based applications

– SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development

– SMEInst-12-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas and 
priorities of Societal Challenge 5


