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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)



Teemade jaotus NMBPs:

 Põhiliselt 3 suunda:

 Tuleviku tööstuse alustalad
 6 projekti 2018 149MEUR

 5 projekti 2019 119.6MEUR

 6 projekti 2020 104.6MEUR

 Euroopa tööstuse muutmine
 9 projekti 2018 162MEUR

 6 projekti 2019 188MEUR

 4 projekti 2020 122MEUR

 Tööstuse jätkusuutlikkus
 9 projekti 2018 211.5MEUR

 10 projekti 2019 235.76MEUR

 7 projekti 2020 225.5MEUR



Tuleviku tööstuse alustalad
 Põhieesmärgid

 Avatud innovatsiooni katsekojad võimaldavad arendada ja 
täiustada materjale ja nanotehnoloogiaid, kombineerides 
digitaalset, keemilist ja füüsikalist maailma innovaatiliste 
toodete ja teenuste jaoks.

 Luua arenenud karakteriseerimistööriistad ja –meetodid, 
ennetavaid modelleerimismudeleid materjalide uurimiseks 
erinevatel suurusjärkudel tagamaks avalikkuse kaitse 
nanotehnoloogia ohtude eest



Euroopa tööstuse muutmine
 Põhieesmärgid 

 Suunatud tootmisprotsessidele:

 Ektsellentsus tootmises

 Paindlikkus

 Töökindlus

 Energia efektiivne kasutamine

 Materjalide taaskasutamine 

 Inimese-roboti koostöö suurendamine

 Uute biotehnoloogiate arendamine

 Meditsiinitehnoloogiate arendamine diagnostika ja ravi 
parendamiseks



Tööstuse jätkusuutlikkus
 Põhieesmärgid 

 Uute tehnoloogiate arendamine töötleva tööstuse jaoks:

 Tööstuslik sümbioos ja kohandumine uutele lähteainetele ja energiaallikatele

 Radikaalselt uute katalüsaatorite arendamine

 Madala süsinikusisaldusega ja kliimasõbraliku tuleviku 
loomine:

 Uute materjalide ja tehnoloogiate arendamine taastuvenergia ja energia 
salvestamise valdkonnas

 Uute energiasäästlike majade arendamine



Teemade jaotus „Tuleviku tööstuse“ valdkonnas:

 Avatud innovatsiooni katsekoda

 DT-NMBP-01-2018: Avatud innovatsiooni katsekoda kergetele, nanotehnoloogiliste
multifunktsionaalsete komposiitmaterjalidele ja komponentidele (IA) 7-15M

 DT-NMBP-02-2018: Avatud innovatsiooni katsekoda meditisiinitehnoloogiate
turvalisuse testimiseks (IA) 7-15M

 Materjalide karakteriseerimine ja kompuutermodelleerimine:

 DT-NMBP-07-2018: Avatud innovatsiooni katsekoda materjalide karakteriseerimiseks
(IA) …-9M

 DT-NMBP-09-2018: Materjalide modelleerimise tarkvara kasutusele võtmise 
kiirendamine (IA) 4M

 Juhtimine, teadusepõhine riskihindamine ja regulatoorsed
aspektid

 NMBP-13-2018: Nanotehnoloogia riskide majandamine (RIA)  5M

 NMBP-14-2018: Nanoinformaatika: materjali mudelitest toksikoloogiliste omaduste 
ennustamine (RIA) 6M



Teemade jaotus „Euroopa tööstuse muutmine“ valdkonnas:

 Tulevikutehased
 DT-FOF-01-2018: Uute tööstustööliste oskuste väljaarendamine (CSA) 1-2M

 DT-FOF-02-2018: Inimese-roboti koostöö efektiivsuse suurendamine (RIA) 6-8M 

 DT-FOF-03-2018: Optoelektrooniliste detailide innovaatiline tootmine (RIA) 6-8M 

 DT-FOF-04-2018: Katseliinid metallilisandite tootmiseks (IA 50%) 12-15M 

 DT-NMBP-20-2018: Digitaalse „plug and produce“online tootmisplatvorm
väljaarendamine (IA) 50-100k osaleja kohta

 Biotehnoloogia
 BIOTEC-01-2018: Sünteetilise bioloogia standardiseerimine (CSA) …-2M 

 BIOTEC-03-2018: Loodusliku keemilise tootmise laiendamine sünteetilise bioloogia 
kaudu (RIA) 6-8M

 CE-BIOTEC-04-2018: Uued biotehnoloogialased lahendused keskkonna säästmiseks
(RIA) (EU-Hiina flagship) …-5M

 Meditsiinitehnoloogia innovatsioonid
 NMBP-22-2018: Osteoartikulaarsete kudede regeneratsioon (RIA) 4-6M 



Teemade jaotus „Tööstuse jätkusuutlikkuse“ valdkonnas (1):

 Jätkusuutlik protsessitööstus
 CE-SPIRE-02-2018: Lähtematerjalide töötlemine mitte-tavapäraste energiaallikate abil

(IA) 6-10M 

 CE-SPIRE-03-2018: Energia ja ressursside paindlikkus energiamahukates tööstusharudes
(IA 50%) 8-12M 

 CE-SPIRE-10-2018: Plastikut sisaldavate materjalide efektiivne taaskasutamine (IA) 6-
8M

 Katalüsaatorid ringmajanduses
 CE-NMBP-24-2018: Süsivesinike katalüütiline muundamine (RIA) 5-7M 

 CE-NMBP-26-2018: Targad plastmaterjalid sisemise taaskasutusvõimekusega (RIA) 4-6M

 Puhas energia läbi innovaatiliste materjalide
 LC-NMBP-30-2018: Materjalid tuleviku akude tarbeks kõrgelt elektrifitseeritud autodes

(RIA) 6-8M



Teemade jaotus „Tööstuse jätkusuutlikkuse“ valdkonnas (2):

 Kultuuriväärtuse säilitamine
 NMBP-33-2018: Innovaatilised ja kulumõistlikud lahendused kultuuripärandi 

säilitamiseks (IA) 6-8M

 Energiaefektiivsed majad
 LC-EEB-02-2018: Tõhusaks renoveerimiseks kohandatud ehitusteabe modelleerimine

(RIA) 5-7M

 LC-EEB-06-2018-20: IKT võimaldatud, jätkusuutlikud ja taskukohased eluasemete 
ehitamine ja disainimine (IA 50%) 6-8M



Avamine Teemad Tähtaeg

31.10.2017

 DT-NMBP-01-2018 (IA)

 DT-NMBP-02-2018 (IA)

 DT-NMBP-07-2018 (IA)

 DT-NMBP-09-2018 (IA)

 BIOTEC-03-2018 (RIA)

 NMBP-22-2018 (RIA)

 CE-NMBP-24-2018 (RIA)

 CE-NMBP-26-2018 (RIA)

 LC-NMBP-30-2018 (RIA)

 NMBP-33-2018 (IA)

1) 23.01.2018

2) 28.06.2018

28.11.2017  DT-NMBP-20-2018 (IA) 08.03.2018



Avamine Teemad Tähtaeg

31.10.2017

 DT-FOF-01-2018 (CSA)

 DT-FOF-02-2018 (RIA)

 DT-FOF-03-2018 (RIA)

 DT-FOF-04-2018 (IA)

 BIOTEC-01-2018 (CSA)

 CE-SPIRE-02-2018 (IA)

 CE-SPIRE-03-2018 (IA)

 CE-SPIRE-10-2018 (IA)

 LC-EEB-02-2018 (RIA)

 CE-BIOTEC-04-2018 (RIA)* 25 Apr 2018 

22.02.2018
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EURATOM tööprogramm

2018

• Eelarve– 69.79 MEUR

• Tähtaeg 27. september 2018

• Seitse alamteemat:

o Tuumaohutus

o Tegevuse lõpetamine ja keskkonna parandamine

o Radioaktiivsete jäätmete käitlemine

o Haridus ja koolitus

o Kiirguskaitse

o Uuendused tuumaohutuse valdkonnas

o Termotuumasünteesi uurimine



Tuumaohutus 
NFRP1- Ohutuse hindamine, et parandada II ja III põlvkonna reaktorite

õnnetusjuhtumite haldamise strateegiaid

Simulatsioonivahendite värskendamine ja arendamine ja nende eksperimentaalne

kinnitamine parandamaks turvavahendeid (sealhulgas passiivsete süsteemide

toimivust ja töökindlust) ja GEN II, GEN III ja GEN III + reaktorite ohutusjuhtimise

strateegiaid.

NFRP 2 – Mudelite arendamine ja ohutushinnangute loomine IV generatsiooni 

reaktoritele

Uute simulatsioonivahendite väljatöötamine ja valideerimine õnnetuste ennetamiseks. 

Meetmed võivad hõlmata õnnetusjuhtumite tõkete ja nende modelleerimise

kontseptsioone, näiteks GEN IV jahutusvedelike, vedelkütuste, 

transmutatsioonikütuste, uuenduslike automaatjuhtimis- ja passiivsüsteemide jne.

NFRP 3 –„Light Water Small Modular Reactors“ ohutuse uuringud

NFRP 4 – Paremad tuumaandmed energia ja mitteenergeetilise modelleerimise

jaoks.



Tegevuse lõpetamine ja keskkonna parandamine
NFRP 5 –Teekaardi väljatöötamine teadusuuringute läbiviimiseks tuumajaamade 

töö lõpetamiseks, mille eesmärgiks on ohutuse parandamine, keskkonnamõju 

minimeerimine ja kulude vähendamine.

Radioaktiivsete jäätmete käitlemine
NFRP 6 – EJP radioaktiivsete jäätmete majandamise valdkonnas

Uute ja tavatute tuumakütuste kõrvaldamine, barjäärimaterjalide omaduste 

valideerimine ja integreeritud barjääride süsteemide toimimise hindamine jne.

Haridus ja koolitus
NFRP 7 – Teadusinfrastruktuuri kättesaadavus ja kasutamine koolitamise, harimise ja 

kompetentsi ehitamise eesmärkidel.



Kiirguskaitse
NFRP 8 –Kiirguskaitse uuringud

Kiirguse mõju inimesele erinevates valdkondades: tuumatööstus, meditsiin, varasemad 

õnnetused, looduslik kiirgus ja kosmiline kiirgus.

Tuleb suurendada teadmisi: bioloogiline epidemioloogia, dosimeetria, radioloogia jne.

NFRP9 – Euratomi teadusuuringute ja koolitusprogrammide raames kiirguskaitse

valdkonnas teadustööde tulemuste kasutamise strateegia arendamine.

Leida, analüüsida ja monitoorida, kuidas teadustööde tulemused on kasutust leidnud.

Innovatsioon tuumaohutuse valdkonnas
NFRP 10 – Innovatsiooni innustamine tuumavaldkonnas Euroopa kodanike hüvanguks

Toetada tehnoloogia liikumist teadlastelt tööstusesse, rakendades varasemalt rahastatud 

uurimistööde tulemusi erinevates Euratom valdkondadest.

Tuumasünteesi uurimine
NFRP 11 –Avatud juurdepääs termotuumasünteesiuuringute andmetele

Avatud andmete poliitika elluviimine: tugiplatvormide ja –meetmete väljatöötamine 

lihtsustamaks tuumasünteesi uuringute andmete lihtsamaks levitamiseks.



Topic/Reference Title of Topic Type of Project Budget in 

MEuros

Nuclear safety 16.9

NFRP1 Safety assessments to improve accident management strategies for Generation II & 

III reactors

RIA 2.1-3.2

NFRP2 Model development and safety assessments for Generation IV reactors RIA 1.75-3.5

NFRP3 Research on the safety of Light Water Small Modular Reactors RIA 1.75-3.5

NFRP4 Improved nuclear data for energy and non-energy modelling applications. RIA 1.75-3.5

Decommissioning and environmental remediation 1.4

NFRP5 Development of a roadmap for decommissioning research aiming at safety 

improvement, environmental impact minimisation and cost reduction

CSA 1.1-1.4

Radioactive waste management 32.5

NFRP6 European Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive 

waste

COFUND 26-32.5

Education and Training 4

NFRP7 Availability and use of research infrastructures for education, training and 

competence building.

CSA 1-2

Radiation Protection 7.5

NFRP8 Radiation protection research RIA 5-7

NFRP9 Strategy for the exploitation of research results funded under Euratom Research and 

training Programmes in the field of radiation protection

CSA 0.4-0.5

Innovation in nuclear safety 4.5

NFRP10 Encouraging innovation in nuclear safety for the benefit of European citizen IA 2.25-4.5

Fusion research 2

NFRP11 Open data access for fusion research CSA 1-2

68.8



Küsimused ja ettepanekud:
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