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H2020 SC5 2018a
Taotlus tuleks esitada läbi Osalejaportaali:

1-astmelised (+esimene voor): 27.02.2018

2-astmelised (teine voor): 04.09.2018

• 2018a 18 aktiivset teemat keskkonnatööprogrammis 

• 2018 a eelarve SC5 361.05 miljonit €

• Keskkonnateemalisi taotlusvoore võib olla ka teistes H2020 temaatilistes 
tööprogrammides, nt: energia, põllumajanduse, tervise (keskkonna mõju 
tervisele), IKT (kultuuriväärtused ja IKT lahendused)

• Kõik tööprogrammid kättesaadavad SIIN

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections


Horisont 2020 SC5
2018-2020a keskkonna tööprogrammis kaks suurt fookusteemat/eesmärki, 
mille all on taotlusvoorud:

1. "Building a low-carbon, climate resilient future:
climate action in  support of the Paris
Agreement„

2.  "Greening the economy in line with the 
Sustainable Development  Goals (SDGs)"



1. "Building a low-carbon, climate 
resilient future: climate action in  
support of the Paris Agreement„

Märksõnad:

Dekarboniseerimine

Kliimamuutustega kohanemine/mõjud

Kliimateenused

Kaugseire

Krüosfäär

Kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse 

ja ökosüsteemiteenuste vahelised mõjud



2018 a taotlusvoorude teemad 1. fookusteema all:

Decarbonisation/dekarboniseerimine:

LC-CLA-01-2018: Supporting the development of climate 
policies to deliver on the Paris Agreement,  through Integrated 
Assessment Models (IAMs) (RIA)

a) Kliimapoliitikate kujundamine

- Aidata riike kliimaeesmärkide täitmisel. Kaasata suurimad saastajad väljaspoolt
EL-i.

b) Kliimamuutuste leevendamise mudelite täiendamine

-Vajalikud kliimapoliitika kujundamiseks (peavad arvesse võtma võimalikult 
erinevaid eluvaldkondi). Rahvusvaheline koostöö.



2018 a taotlusvoorude teemad 1. fookusteema all:

Climate adaptation, impacts and services/Kliimamuutustega 
kohanemine

LC-CLA-03-2018: Climate change impacts in Europe (RIA)

a)Kliimamuutuste mõjud tervisele – koostöö SC1-ga

b)Kuidas globaalsed kliimamuutused mõjutavad Euroopat – nt 
majandust, ühiskonda, kaubandust, inimeste liikumist jne

LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable 
reconstruction of historic areas to cope with 
climate change and hazard events (RIA)

Ajalooliste piirkondade kohanemine kliimamuutustega (maal ja 
linnas) – SSH, koostöö teiste H2020 projektidega, kaasata kohalikud 
omavalitsused



2018 a taotlusvoorude teemad 1. fookusteema all:

Knowledge gaps /Lüngad kliimateaduses

LC-CLA-08-2018: Addressing knowledge  gaps in 
climate science, in support of IPCC  reports (RIA)

a) Kliimaprotsessidest arusaama parandamine, 
kliimamuutuste etteennustamise parandamine

b) Kliimamuutuste murdepunktid – parem arusaam 
järskudest kliimamuutustest

c) Jääpuursüdamikud Antartkikast (kaasata EPICA)



2. "Greening the economy in line 
with the Sustainable 
Development  Goals (SDGs)"

Märksõnad:

Ringmajandus

Maavarad

Vesi

Innovaatilised ja jätkusuutlikud linnad

Kultuuriväärtused



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Connecting economic and environmental gains - the circular 

economy  2018 topics/Ringmajandus:

CE-SC5-01-2018: Methods to remove hazardous substances and
contaminants from secondary raw materials (RIA)

Keskkonnale/tervisele riski põhjustavate saasteainete eemaldamine, 

tööstuse ja jäätmekäitlejate kaasamine

CE-SC5-02-2018: Independent testing programme on 

premature  obsolescence (RIA)

Toodete enneaegne vananemine. Kas mõned tooted on disainitud nii, et 

need tuleb liiga vara kasutusest eemaldada? Põhjuste uurimine. 

Testprogrammi väljatöötamine.



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development 

for circular and regenerative cities (IA)

Innovatsioon linnades – kuidas linnad saaksid muutuda 

innovatsioonikeskusteks? Ringmajanduse põhimõtete rakendatavus 

linnades. 

CE-SC5-05-2018: Coordinated approaches to funding and promotion  

of research and innovation for the circular economy (CSA)

TA vajadused ja prioriteedid ringmajanduse kontseptsiooni rakendamiseks 

Euroopas. SRIA väljatöötamine ringmajanduse põhimõtete paremaks 

rakendamiseks.  Platvorm TAI vajaduste ja prioriteetide defineerimisega 

ringmajanduses. 



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Raw materials/Maavarad
CE-SC5-06-2018: New technologies for the enhanced 
recovery of by-products (RIA)
Uued tehnoloogiad kõrvalproduktide paremaks kasutamiseks

CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials 
innovation for the circular economy:  sustainable 
processing, reuse, recycling and recovery schemes
(IA)

a) Jätkusuutlik maavarade tootmine 

b) Maavarade taastamine vanadest toodetest

c) Maavarade ümbertöötlemine vanadest hoonetest

d) Sorteerimissüsteemi parandamine – eriti keerukatele 
toodetele, et maavarasid taaskasutada



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support 
actions for the circular  economy (CSA)

a) Jäätmekäitluskohtade vabatahtlik sertifitseerimissüsteem
(jäätmeliikide põhine) – eriti oodatakse osalema jäätekäitlejaid, 
kelle jäätmetes CRM (nt elektroonikajäätmetes)

b) Ressursitõhusus puidutöötlemisel, taaskasutamisel ja uuesti
ringlusesse võtmisel

SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable
production of raw materials (RIA)

2018 a – läbimurdelised lahendused kaevandamisel, töötlemisel, 
maavarade uurimisel. Sh. igasugused digilahendused



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Water for our environment, economy and 
society/Vesi

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

Digilahendused veemajanduses

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

India partner peab olema kaasatud. 3 prioriteetset teemat 
koostööks (reovesi, joogivesi, veejaotussüsteemid)



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Innovating cities for sustainability and 
resilience/Innovaatilised linnad

SC5-13-2018-2019: strenghtening International 
cooperation on sustainable urbanisation: nature-based
solutions for restoration and rehabitalitation of urban
areas (RIA)

Looduspõhised lahendused linnades. 

2018 a Koostöö Hiinaga, 2019 a Ladina-Ameerika ja 
Kariibimere piirkonnaga.



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Protecting and leveraging the value of our
natural and cultural assets: Earth
observation/Kaugseire

SC5-15-2018: strenghtening the benefiits for Europe on 
the Global Earth Observation System of Systems
(GEOSS) – establishing EuroGEOSS (IA)

Kaugseire andmete parem ärakasutamine erinevates 
teenustes. Erinevate andmeliikide kooskasutamine (nt 
kaugseireandmed kombineerituna maapealsete mõõtmistega, 
dooniandmetega jne).



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Protecting and leveraging the value of our natural and 
cultural assets: Nature-based solutions, disaster risk 
reduction and natural capital accounting /NBS, 
looduskatastroofid, ökosüsteemiteenused

SC5-17-2018: Towards operational forecasting of earthquakes and early
warning capacity for moreresilient societies (RIA)

Maavärinate etteennustamise ja üldise teavitussüsteemi parandamine

SC5-18-2018: Valuing nature: mainstreaming natural capital in policies
and in business decision making (CSA)

Ei ole teadusprojekt. Pigem nn pehmed tegevused.

Ökosüsteemiteenuste väärtustamine, mis oleks nt aluseks nende kasutamisel 
sot.-maj. mudelites.



2018 a taotlusvoorude teemad 2. fookusteema all:

Protecting and leveraging the value of our
natural and cultural assets: Heritage alive
/Kultuuriväärtused

SC5-19-2018: International Network to promote
cultural heritage innovation and diplomacy (CSA)

Ei ole teadusprojekt. Nn pehmed tegevused võrgustumiseks.

Metoodikate väljatöötamine kultuuriväärtuste paremaks 
(uus/ära) kasutamiseks.

Rahvusvaheline koostöö.



H2020 SC5 2018 a tööprogrammi eripärad
- ERA-NETte ei ole – tulevad alles 2019-2020 a 

- ERA-NETid paljuski seotud teaduse ühise kavandamise 
algatuste tegevustega ehk JPIdega (Joint Programming
Initiatives)

Keskkonnavaldkonnas on need:

JPI VESI, JPI Ookean, JPI Kliima, BiodivERsA ERA-NET



Horisont 2020 SC5 infopäev Brüsselis
• Toimus 8.-9.11.2017

• Materjalid kättesaadavad: https://ec.europa.eu/easme/en/2017-
information-day

- Videod esitlustest

- Küsimused-vastused Euroopa Komisjoni esindajate poolt

- Ettekanded

https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day


NCPs CaRE projekt

• Praktilised abimaterjalid taotluse ettevalmistamiseks

• Partnerotsinguportaal

• Ürituste teavitus

• SC5 NCP Eestis Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee)

• http://www.ncps-care.eu/

mailto:ulle.napa@etag.ee
http://www.ncps-care.eu/

