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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)



Valdkonna prioriteedid:

 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/home.html

9 teemat avanesid 31. oktoobril 2017
68 teemat avatakse 2018. ja 2019. aasta jooksul 

ˇˇ



Kaheksa konkurssi

1. Energiatõhusus – EE (192 milj €)

2. Globaalne juhtroll taastuvenergia alal – RES (445 milj €)

3. Nutikas ja puhas energia tarbijatele – EC (20 milj €)

4. Nutikad tarbijakesksed energiasüsteemid – ES (176 milj €)

5. Targad linnad ja kogukonnad – SCC (110 milj €)

6. Ligi-null taseme CO2 heite saavutamine fossiilseid 
kütuseid kasutavates jõujaamades ja saastavates 
tööstusettevõtetes – NZE (88 milj €)

7. Ühisalgatused – JA (52 milj €)

8. Valdkondadevahelised teemad – CC (42 milj €)

Muud tegevused – hanked, auhinnad, grandid



Võimalikud projektid (1): 

 Energiatõhususe meetmed hoonetes 

 Ehitussektori arendamine

 Energiatarbimise juhtimine ja töö tarbijatega

 Taastuvenergia tehnoloogiad kaugkütte ja -jahutussüsteemides

 Uue põlvkonna taastuvenergia tehnoloogiad

 Arenduste turulejõudmise kiirendamine

 Uudsed tuule- ja päikeseenergia lahendused

 Elamutesse ja tööstushoonetesse integreeritavad lahendused

 Erinevad lahendused energiatootmise omahinna alandamiseks

 Valdkondliku tööstuse konkurentsivõime suurendamine



Võimalikud projektid (2): 

 Erinevad teemad nii ülekande- kui jaotusvõrgu operaatoritele

 Energiasüsteemi paidlikkuse suurendamine ja 
keskkonnamõjude vähendamine

 Erinevate teenuste arendamine

 Uue põlvkonna biokütuste ja alternatiivsete kütuste 
arendamine erinevate transpordiliikide jaoks

 Fossiilsetel kütustel töötavate jõujaamade ja saastavate 
ettevõtete keskkonnamõjude vähendamine, erinevad süsiniku 
sidumise ja salvestamise tehnoloogiad

 Osalemine Euroopa Komisjoni poolt korraldatavates 
(innovatsiooni)hangetes



Oluline muutus 2018-2020 tööprogrammis: 

Fookusvaldkonnad – hõlmavad kõiki horisondi 
valdkondi:

Madala süsinikdioksiidi heitega, kliimamuutustele 
vastupidava tuleviku ehitamine

Euroopa tööstuse ja teenuste digiteerimine ning 
ümberkujundamine

Majandusliku ja keskkonnaalase kasu ühendamine -
ringmajandus

 Julgeolekuliidu mõju suurendamine

H2020- WP 2018-2020 – New elements



Avamine Teemad Tähtaeg

31.10.2017

 Teadustegevuse ühise kavandamise ettevalmistamine

 Taastuvenergia tehnoloogiate hinna alandamine ja 
efektiivsuse tõstmine (2-astmeline, täistaotlus 23.08.2018)

 Hoonetesse integreeritavad taastuvenergia süsteemid

31.01.2018

 Tõhusad taastuvenergia tehnoloogiad koostootmises

 Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise hinna 
oluline alandamine

 Uue põlvkonna biokütused ja alternatiivsete kütuste 
tehnoloogiade arendamine maanteetranspordi jaoks

 Uute lahenduste turulejõudmise toetamine

 Tõhusamad tehnoloogiad kohalikes kütte- ja 
jahutuslahendustes

 Võimalused hoonetesse integreeritud PV lahenduste 
oluliseks  hinna alandamiseks

13.02.2018



Konkursside tähtajad

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020

2018 2019

Avaneb Tähtaeg Avaneb Tähtaeg

Üheastmeline

31/10/2017

5/12/2017

25/01/2018

15/5/2018

4/4/2018

5/4/2018

19/4/2018

4/9/2018

11/9/2018

6/9/2018

5/9/2018

14/11/2018

4/12/2018

24/1/2019

7/5/2019

11/12/2018

27/8/2019

24/4/2019

3/9/2019

27/8/2019

Kaheastmelise

esimene faas

31/10/2017 31/1/2018 01/8/2018

5/9/2018

16/10/2018

16/1/2019

Kaheastmelise

teine faas

23/8/2018 25/8/2019

12/9/2019



https://www.b2match.eu/energycall2018



https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days-2017



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



Transpordi valdkonna rahastamine
2018-2020 tööprogrammis

21. ja 24.11.2017



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)



Valdkonna prioriteedid:

 Ressursitõhususe parandamine ja keskkonnamõjude vähendamine

 Transpordisüsteemi efektiivsuse, ohutuse ja koostalitusvõime 
suurendamine

 Uudsete mobiilsusskeemide leidmine ja rakendamine sh IKT ja 
satelliitnavigatsiooni tehnoloogiaid kasutades

 Transporditööstuse ja seotud teenuste konkurentsivõime tõstmine

 Liikumine maanteetranspordi automatiseerimise suunas

 Infrastruktuuri optimaalsem kasutamine ning reisijate ja 
kaubavoogude ümberjaotamine erinevate transpordiliikide vahel

 Demograafiliste trendidega toimetulemine



22 teemat avanesid 31. oktoobril 2017
19 teemat avatakse 2018. ja 2019. aasta jooksul 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Oluline muutus 2018-2020 tööprogrammis: 

Fookusvaldkonnad – hõlmavad kõiki horisondi 
valdkondi:

Madala süsinikdioksiidi heitega, kliimamuutustele 
vastupidava tuleviku ehitamine

Euroopa tööstuse ja teenuste digiteerimine ning 
ümberkujundamine

Majandusliku ja keskkonnaalase kasu ühendamine -
ringmajandus

 Julgeolekuliidu mõju suurendamine

H2020- WP 2018-2020 – New elements



Kolm konkurssi

1. Mobiilsus majanduskasvu toetuseks – MG (513.6 milj €)
 Madala süsinikuheitega ja säästev transport – LC

 Ohutud, integreeritud ja vastupidavad transpordisüsteeid

 Globaalne juhtroll ja konkurentsivõime

 Inimestega arvestamine

2. Automatiseeritud maanteetransport – ART (103 milj €)

3. Roheline sõiduk – GV (246 milj €)

Muud tegevused – hanked, auhinnad, grandid (17 milj €)



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks

1. Madala CO₂ heitega jätkusuutlik transport 

• Multimodaalne jätkusuutlik linnatransport, innovatsioon ja 
ruumiline planeerimine

• Edasiarendatud aerodünaamika ja jõuallikad – lennunduse 
keskkonnamõju (sh müra) vähendamine

• Järgmise põlvkonna laevade jõuseadmed ja olemasolevate 
süsteemide moderniseerimise lahendused

• Taristu kaasajastamine

• Jagatud ja madala emissiooniga logistika operatsioonid

• Uus: transpordi mõju vähendamine õhukvaliteedile

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



2. Ohutud, integreeritud ja vastupidavad transpordi-
süsteemid 

• Erinevad ohutuse aspektid (arenev maanteeliikluse keskkond, 
inimfaktor liiklusohutuses, droonide innovatiivne kasutamine ja 
tehnilised nõuded, laevaõnnetustele reageerimine, ohutuse 
kulukuse vähendamine, lennuohutus ja jäätumise probleemide 
lahendamine)

• Logistika (integreeritud siseveeteed, multimodaalne keskkonna-
säästlik kaubavedu ja veetranspordi osa selles)

• ˇTaristu (innovatiivsed ehitus/hooldusmeetodid ja mudelid
taristu vastupidavuse suurendamiseks) ja innovatiivsed 
mobiilsusteenused

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



3. Globaalne juhtroll ja konkurentsivõime

• Lennundusega seotud teemad (multidistsiplinaarsed
projekteerimisvahendid lennukite ja mootorite
projekteerimiseks, innovatiivne tootmine, kooste ja hooldus, 
lennukisüsteemide integreerimine mittefossiilsetel töötavate 
mootorite jaoks, ohutum ja rohelisem lennundus)

• Veetranspordiga seotud teemad (autonoomsed laevad, 
tootmisprotsessid laevaehituses)

• Inimfaktor automatiseeritud transpordisüsteemis. 
Suhtlemissüsteemid

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



4. Inimestega arvestamine

• Uute ärimudelite ja innovatiivsete rakenduste regulatiivne
raamistik

• Tarbija vajaduste ja mobiilsusdünaamika uurimine (kasutajate
uued rollid digitaalselt ühendatud transpordikeskkonnas /
digitaalne lõhe; demograafilised muutused ja naiste osalemine; 
mobiilsuse ja ruumilise planeerimise uued vormid)

• Teadmiste riistakast (täiustatud meetodid ja vahendid transpordi
planeerijatele, teadlastele ja poliitikakujundajatele; 
andmevahetus ja analüütika; avatud teaduse platvormid
transpordi alases teadustegevuses) 

• Transpordiga seotud ürituste toetamine (TRA, Aerodays jm)

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Automatiseeritud maanteetransport

• Katsetuste, valideerimise ja sertifitseerimise protseduurid
erinevates liiklusoludes

• Kõrge automatiseerimise astmega juhtimissüsteemid (inimkeskne
disain, suuremahulised piiriülesed demolahendused)

• Ühendatud ja automatiseeritud sõidukipark linnakeskkonnas ja 
pikamaasõitudeks (sh raskeveokid)

• Automatiseerimise majanduslikud, sotsiaalsed ka 
keskkonnakaitselised aspektid (paranenud mobiilsusvõimalused, 
võrdsed võimalused, mõju tööhõivele, liiklusummikud, tervis jne) 

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Rohelised sõidukid

• Elektromobiilsus, elektrisõidukite ja taristu komponendid, rõhk
järgmise põlvkonna akudel, laadimistaristu, elektromobiilsus
linnas, järgmise põlvkonna elektrisõidukid ja kasutajamugavus

• Kõikide (pikamaa)sõidukite keskkonnamõju vähendamine

• Täiustatud tööstusprotsessid (kergemate materjalide kasutamine, 
virtuaalne tootearendus ja tootmisprotsessid)

• Linnamobiilsus ja transpordisektori elektrifitseerimine 
arengumaades ja kiirelt areneva majandusega riikides (Aasia, 
Aafrika, Ladina-Ameerika)

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Konkursside tähtajad

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020

2018 2019

Avaneb Tähtaeg Avaneb Tähtaeg

Üheastmeline 31/10/2017 4/4/2018 4/12/2018 24/4/2019

Kaheastmelise

esimene faas

31/10/2017 30/1/2018 5/9/2018 16/1/2019

Kaheastmelise

teine faas

19/9/2018 12/9/2019



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/

http://www.cleansky.eu/
http://www.sesarju.eu/
http://www.shift2rail.org/
http://www.fch-ju.eu/


https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day

13. 12. 2017



https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/



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



* Ühe-, kahe- ja kolmeaastased teemad

* Detailne kirjeldus ja eelarve kahe   
esimese aasta teemadele

* Enne 2020. aasta konkursse vaadatakse 
tööprogramm üle ja täiendatakse vastavalt 
eelmiste aastate tulemustele



Lähtepunkt:

 Mis on minu tugevus/konkurentsieelis?

 Mis mul pakkuda on?

 Mida ma vajan?

 Kas ma olen huvitatud rahvusvahelisest koostööst?

 Kas mul on selleks aja- ja inimressurssi?

 Milline on minu teadus-/arendusvõimekus?

 Millist rolli ma endale projektis näen:

 Projekti algataja/koordinaator

 Vastutava rolliga partner

 Konkreetsete ülesannetega partner

 Allhanke pakkuja



Küsimused ja ettepanekud saatke palun:

maria.habicht@etag.ee

Kiired küsimused:
51 74 058

mailto:maria.habicht@etag.ee

