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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)
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H2020 Energia tööprogramm – oluline silmas pidada

• Probleemipõhine lähenemine vähendab Komisjoni poolseid 
ettekirjutusi ja annab taotlejale võimaluse pakkuda parimat 
lahendust 

• Vajalike tegevuste kaardistamiseks tuleb tähelepanu koondada 
tegevustele, mitte teadusele

• Projekti mõju mõõdupuuks on tegelikult saavutatud muutus

• Vajalikud tegijad/sihtrühmad peavad projekti olema aktiivselt 
kaasatud

• Oluline on lähtuda tööprogrammi tekstist ja täita kõik seatud 
tingimused

• Tegevuste seos oodatava mõjuga peab olema veenev

• Oodatava mõju saavutamine tuleb väga hästi lahti kirjutada



Kaheksa konkurssi

1. Energiatõhusus – EE (97 milj €)

2. Globaalne juhtroll taastuvenergia alal – RES (216 milj €)

3. Nutikas ja puhas energia tarbijatele – EC (15 milj €)

4. Nutikad tarbijakesksed energiasüsteemid – ES 

(100.65 milj €)

5. Ligi-null taseme CO2 heite saavutamine fossiilseid 
kütuseid kasutavates jõujaamades ja saastavates 
tööstusettevõtetes – NZE (53 milj €)

6. Targad linnad ja kogukonnad – SCC (83 milj €)

7. Valdkondadevahelised teemad – CC (12 milj €)

8. Ühisalgatused – JA (21 milj €)

Muud tegevused – hanked, auhinnad, grandid



Energiatõhusus- hooned

Avatakse 12. märts 2019

Tähtaeg 3. september 2019  

Eelarve 48 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

Hoonete energiatõhususe ja nutikuse ajakohastamine

EE-1-2019: EL elamufondi süsinikuheite vähendamine: 
innovatiivsed ja taskukohased turgu muutvad lahendused
hoonete renoveerimiseks (IA), 3 – 4 milj €

12

EE-2-2019: Integreeritud elamute renoveerimise teenused 
(CSA), 0,5 – 1,5 milj € 10

EE-3-2019: Nõudluse toetamine säästva energia alaste 
oskuste järele ehitussektoris (CSA), 0.5 -1 milj € 6

EE-4-2019: Hoonete muutmine nutikamaks läbi
olemasolevate seadmete uuendamise (IA), 3 – 4 milj € 10

EE-5-2019: Energiatõhususe hindamise ja sertifitseerimise 
järgmine põlvkond (IA), 2 – 2,5 milj € 10



Energiatõhusus – tööstus

Avatakse 12. märts 2019

Tähtaeg 3. september 2019  

Eelarve 10 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

Energiatõhus tööstus ja teenused

EE-6-2019: Ärimudel tööstusliku  heitsoojus- ja 
jahutusenergia  taaskasutamiseks (CSA), 1 – 2 milj € 5

EE-8-2019: Energiaauditite läbiviimise võimekuse 
tõstmise programmid (CSA), 1 – 2 milj € 5



Avatakse 12. märts 2019
Tähtaeg 3. september 2019  
Eelarve 16 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve
Energiatõhusus on investeering
EE-9-2019: Innovatiivsed rahastusskeemid 
energiatõhususse investeerimiseks (CSA), 1 – 1.5 milj €

4

EE-10-2019: Energiatõhususse tehtavate 
investeeringute muutmine atraktiivsemaks (CSA), 1 –
1,5 milj €

6

EE-11-2019: Projektide koondamine ja projektiarenduse 
toetamine (CSA), 0,5 – 1,5 milj €

6

Energiatõhusus – rahastamine



Energiatõhusus kui energia allikas

Avatakse 12. märts 2019
Tähtaeg 3. september 2019  
Eelarve 12 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve
Energy efficiency is an energy source
EE-13-2019: Järgmise põlvkonna nutikate 
energiateenuste arendamine, mis võimaldaksid 
käsitleda energiatõhusust ja paindlikkust nõudluse 
poolel  kui energia allikat (IA), 3 – 4 milj €

8

EE-14-2019: Sotsiaal-majanduslikud uuringud 
energiatõhususe ja energia nõudluse kontseptsiooni 
väljatöötamiseks ja modelleerimiseks (RIA), 1 – 2 milj €

4



Energiatõhusus - poliitika

Avatakse 12. märts 2019

Tähtaeg 3. september 2019  

Eelarve 11 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

Poliitikapõhise innovatsiooni toetamine

EE-16-2019: Riigiasutuste toetamine Energialiidu 
eesmärkide saavutamisel (CSA), 1 – 1,5 milj € 10

EE-18-2019: Bioklimaatilised aspektid hoonete 
energiatõhususe parandamiseks Aafrikas ja Euroopas 
(CSA), 1 milj €

1



Globaalne juhtroll taastuvenergia alal (1)

Avatakse 5. september 2018
Tähtaeg 11. detsember 2018
Eelarve 125 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

RES-15-2019: Euroopa PV tööstuse konkurentsivõime 
tõstmine (IA), 10 – 13 milj €

25

RES-17-2019: Taastuvatel energiaallikatel põhinevate 
energiasüsteemide paindlikkuse tagavate lahenduste 
demonstreerimine (IA), 12 – 15 milj €

40

RES-24-2019: Lennukitele sobivate täiustatud biokütuste 
kommertskasutusele eelneva tootmise suurendamine 
(IA), 15 – 20 milj €

20

RES-28-2019: Turuleviimise toetamine (CSA), 1 – 3 milj € 15
RES-30-2019: Isehäälestuvate taastuvelektri tootmise 
võrguväliste lahenduste demonstreerimine (IA), 5 milj €

10

RES-8-2019: Taastuvenergia tehnoloogiate 
kombineerimine kaugkütte ja/või –jahutuse süsteemides 
(IA), 8 – 15 milj €

15



Globaalne juhtroll taastuvenergia alal (2)

Avatakse 7. mai 2019

Tähtaeg 27. august 2019

Eelarve 51 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

RES-16-2019: Taastuvatel energiaallikatel põhinevate 
lahenduste väljatöötamine energiasüsteemi suurema 
paindlikkuse tagamiseks (RIA), 3 – 5 milj €

15

RES-23-2019: Lennundus- ja laevandussektorile sobivate 
uue põlvkonna biokütuste ja alternatiivsete taastuvkütuste 
tehnoloogiate väljatöötamine (RIA), 3 – 5 milj €

20

RES-29-2019: Päikesevalguse muundamine salvestatavaks 
keemiliseks energiaks (RIA), 2 – 3 milj €

6

RES-7-2019: Päikeseenergia kasutamine 
tööstusprotsessides (RIA), 3 – 5 milj €

10



Avatakse 12. märts 2019

Tähtaeg 3. september 2019

Eelarve 15 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

EC-1-2019: Tarbijate turgu muutev roll läbi teadlike otsuste ja
ühistegevuse (CSA), 1 – 2 milj € 7.5

EC-2-2019: Energiavaesuse leevendamine
kodumajapidamistes (CSA), €1M to €2, 1 – 2 milj €

7.5

Nutikas ja puhas energia tarbijatele



Nutikad tarbijakesksed energiasüsteemid

Avatakse 5. september 2018
Tähtaeg 5. veebruar 2019
Eelarve 100,65 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve
ES-1-2019: Paindlikkus ja jaemüügituru võimalused 
jaotusvõrgus (IA), 6 – 8 milj €

37.3

ES-2-2019: Ülekandevõrgu piiriülest regionaalset 
koostööd suurendavad lahendused (IA), 8 – 10 milj €

25

ES-6-2019: Täiustatud vahendite ja tehnoloogilise arengu 
alased uuringud (RIA), 2 – 4 milj €

28.35

ES-8-2019: Euroopa saarte toetusmeede –
rahastamisvõimaluste avamine säästvamale energiale 
üleminekuks ning saarte toetamiseks neile sobivate 
investeerimis-kontseptsioonide väljatöötamisel (CSA), 

10 milj €

10



CO2 heite ligi-null taseme saavutamine fossiilseid kütuseid 
kasutavates jõujaamades ja saastavates tööstusettevõtetes

Avatakse 7. mai 2019

Tähtaeg 27. august 2019

Eelarve 53 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

NZE-4-2019: Integreeritud lahendused fossiilsetel kütustel 
töötavate jõujaamade paindlikuks opereerimiseks, kasutades 
muuhulgas erinevaid energiakandjaid ja/või salvestamise 
võimalusi (IA), 6 – 10 milj

20

NZE-5-2019: Madala süsinikuheitega CCUS kasutav tööstuslik 
tootmine (IA), 10 – 12 milj € 33



Valdkondadevahelised teemad (1)

Avatakse 14. november 2018

Tähtaeg 27. august 2019
Eelarve 2 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

CC-3-2019: Madala süsinikuheitega energia alaste 
uuringute Euroopa andmebaaside loomise toetamine 
(CSA), 0,5 – 1 milj €

2



Avatakse 7. mai 2019

Tähtaeg 27. august 2019

Eelarve 10 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

CC-1-2019: Puhtale energiale ülemineku sotsiaal- ja 
humanitaarteaduslikud aspektid (RIA), 1 – 3 milj € 10

Valdkondadevahelised teemad (2)



Avatakse 5. september 2018

Tähtaeg 5. veebruar 2019

Eelarve 83 milj €

Hindamine üheastmeline

Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

SCC-1-2019: Targad linnad ja kogukonnad (IA), 15 – 20 
milj € 83

Targad linnad ja kogukonnad



Avatakse 14. november 2018

Tähtaeg 27. august 2019
Eelarve 21 milj €
Hindamine üheastmeline
Teema ja ühe projekti eelarve Teema eelarve

JA-2-2019: SET-plaani rakenduskava elluviimise 
toetamine (CSA), 1 milj €

1

JA-3-2019: Laineenergia alase teadus- ja 
arendustegevuse kommertskasutusele eelneva hanke 
Euroopa programmi (PCP), 15 – 20 milj €

20

Ühisalgatused



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

16 teemat on avatud, 23 teemat avanevad 
12. märtsil või 7. mail 2019

ˇˇ



Konkursside tähtajad

• Globaalne juhtroll taastuvenergia alal

• Ühisalgatused

• Nutikad tarbijakesksed energiasüsteemid

• Targad linnad ja kogukonnad

• Valdkondadevahelised teemad

• Energiatõhusus

• Nutikas ja puhas energia tarbijatele

• Ligi-null taseme CO2 heite saavutamine fossiilseid 

kütuseid kasutavates jõujaamades ja saastavates 

tööstusettevõtetes

11/12/2018

27/08/2019

27/08/2019

5/02/2019

5/02/2019

27/08/2019

3/09/2019

3/09/2019

27/08/2019



Energia teemad Horisont 2020 programmi 
teistes valdkondades

• Kütuseelemendi ja vesiniku ühisalgatus

• Sinine Peenar

• Roheline sõiduk

• Materjalid

• Energiasalvestid

• Keskkond

• IKT

• Transport

• VKE instrumendid

• Innovatsiooni kiirtee



https://energycall2019.b2match.io/



https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/



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



Transpordi valdkonna konkursid
2019 tööprogrammis

Tallinn 27.11.2018



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 - 2019:

 Ressursitõhususe parandamine ja keskkonnamõjude 
vähendamine

 Parem liikuvus, vähem ummikuid, suurenenud ohutus ja 
turvalisus

 Transporditööstuse ja seotud teenuste globaalse 
konkurentsivõime tõstmine

 Sotsiaal-majanduslikud ja inimkäitumist puudutavad 
uuringud, tulevikku suunatud tegevused teadmiste-põhise 
poliitika kujundamiseks



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

Hetkel on avatud 9 teemat
4. detsembril avanevad 11 teemat



Kolm konkurssi

1. Mobiilsus majanduskasvu toetuseks – MG (160.7 milj €)
 Madala süsinikuheitega ja säästev transport – 81 milj €

 Ohutud, integreeritud ja vastupidavad transpordisüsteemid – 67  milj €

 Inimestega arvestamine- 12,7 milj €

2. Automatiseeritud maanteetransport – ART (38 milj €)

3. Roheline sõiduk – GV (78 milj €)



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks

1. Madala süsinikuheitega ja säästev transport

Eesmärk:

 Toetada üleminekut heitevabale ja madalama müratasemega 
liikuvusele kõikide transpordiliikide osas

• Parandada emissioonide ja müra seire ning tuvastusseadmete 
võimekust

• Toetada uute teadmistega otsustusprotsessi ja planeeringuid

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Teema nr Pealkiri
Tegevus

H
in

d
a

m
in

e

E e l a r v e

( m i l j  € )

LC-MG-1-5 Edasiarendatud aerodünaamika ja jõuallikad 

– lennunduse keskkonnamõju (sh müra) 

vähendamine

RIA 2 15.00

LC-MG-1-6

InCo

juhtalgatus

Lennunduse mõju kliimamuutustele (koostöö 

Hiinaga)

RIA 1 10.00

LC-MG-1-7

InCo

juhtalgatus

Tulevikumootorid ja integreerimine: 

liikumine hübriid-/elektrilennukite suunas 

(koostöö Jaapani ja Kanadaga)

RIA 1 15.00

LC-MG-1-8 Järgmise põlvkonna laevade jõuseadmed ja 

olemasolevate süsteemide moderniseerimise 

võimalused

IA 2 15.00

RIA 2 8.00

LC-MG-1-9 Transporditaristu moderniseerimine müra ja 

heitmete täpsemaks seireks (koostöö USAga) RIA 2 7.00

LC-MG-1-10
Jagatud ja madala emissiooniga logistika 

operatsioonid RIA 2 10.00

LC-MG-1-11 Struktureeritud teadus- ja arendustegevus 

heitmevaba veetranspordini jõudmiseks

CSA 1 1.00



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks

2. Ohutud, integreeritud ja vastupidavad 
transpordisüsteemid 

Eesmärk:

 Ohutuse märkimisväärne suurendamine, liiklussurmade arvu 
viimine nulli lähedale

• Uudsete lahenduste toetamine ummikute vähendamiseks, 
transpordi sujuvuse, ohutuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks nii 
inimeste kui kaupade transportimisel

• Transpordivõrkude võimekuse tõstmine ja transpordisüsteemide 
vastupidavuse tagamine

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Teema nr Pealkiri
Tegevus

H
in

d
a

m
in

e

E e l a r v e

( m i l j  € )

MG-2-6
Kaupade transport veeteedel: jätkusuutlik 

taristu ja uudsed veesõidukid RIA 2 30.00

MG-2-7 Ohutuse tagamine arenevas ja muutuvas 

maanteetranspordi keskkonnas
RIA 2 8.00

MG-2-8
Droonide innovatiivne kasutamine transpordi

ohutuse tagamiseks RIA 2 15.00

MG-2-9

InCo juhtalgatus

Integreeritud, multimodaalsed madala heitega

kaubavedude süsteemid ja logistika (koostöö 

Kanada, Hiina, Jaapani, Ladina-Ameerika ja 

USAga)

RIA 2 14.00



Mobiilsus majanduskasvu toetamiseks

4.  Inimestega arvestamine

Eesmärk:

 Innovatiivse, kättesaadava ja kaasava transpordisüsteemi loomine

• Käitumisküsimustega ja sotsiaalsete vajadustega tegelemine

• Innovatsiooni ja arenduste rakendamist toetava regulatiivse 
raamistiku ja poliitika kujundamine 

• Jätkusuutlike mobiilsuslahenduste tutvustamise ja rakendamise 

toetamine

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Teema nr Pealkiri
Tegevus

H
in

d
a

m
in

e

E e l a r v e

( m i l j  € )

MG-4-4 Transpordi valdkonna teadustegevust tutvustavate 

infoleviürituste toetamine

CSA 1 0.70

MG-4-5 Kodanike vajadustele vastav kaasav ja digitaalselt 

ühendatud transpordisüsteem

RIA 1 7.00

MG-4-6 Ühiste algatuste toetamine jätkusuutliku linnalise 

juurdepääsu ja ühenduvuse vallas

ERA-NET-

Cofund

1 5.00



Automatiseeritud maanteetransport

Eesmärgid:

• Kõrge automatiseerimise astmega juhtimissüsteemide 
turulejõudmise kiirendamine

• Jätkusuutlike automatiseeritud juhtimissüsteemide arendamine ja 
katsetamine  tegelikes liiklusoludes, erinevates 
liiklusstsenaariumites ja linnapiirkondades 

• Panustamine regulatiivsesse raamistikku, 
sertifitseerimisprotseduuridesse ja standardiseerimisse 

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Teema nr Pealkiri
Tegevus

H
in

d
a

m
in

e

E e l a r v e

( m i l j  € )

DT-ART-03
Inimkeskne disain uues rollis sõidukijuhi jaoks 

kõrge automatiseerimisastmega sõidukis
RIA 1 8.00

DT-ART-04

Jagatud, ühendatud ja koostoimiva automatiseeritud 

sõidukipargi arendamine ja katsetamine  

linnakeskkonnas  kõikidele võrdsete 

liikuvusvõimaluste tagamiseks

IA 1 30.00



Rohelised sõidukid

Eesmärk:

• Tingimuste loomine elektrisõidukite ulatuslikuks kasutamiseks

• Lõpptarbijat rahuldava laadimistaristu kvalitatiivne arendamine 

• Pikamaasõidukite keskkonnamõju (energiatarbimine, heitmed) 
vähendamine

• Suurte linnade jaoks sobivate mobiilsuslahenduste arendamine 
koostöös arengumaade ja kiirelt areneva majandusega riikidega 
(Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika)

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020



Teema nr Pealkiri
Tegevus

H
in

d
a

m
in

e

E e l a r v e

( m i l j  € )

LC-GV-03
Kasutajakeskne laadimistariastu IA 1 35.00

LC-GV-04 Madala heitetasemega jõuallikad 

pikamaaveokitele ja reisibussidele IA 1 25.00

LC-GV-05 Linnaline liikuvus ja suurte linnapiirkondade 

jätkusuutlik elektrifitseerimine arengumaades

ning kiirelt areneva majandusega riikides

IA 1 18.00



Konkursside tähtajad

Horizon 2020- Work Programme 2018-2020

Avaneb Tähtaeg

Üheastmeline 4/12/2018 24/04/2019

Kaheastmelise esimene faas 5/09/2018 16/01/2019

Kaheastmelise teine faas 12/09/2019

Energiasalvestite konkurss 24/01/2019 24/04/2019



Transpordi teemad Horisont 2020 programmi 
teistes valdkondades

• Materjalid

• Energia

• Energiasalvestid

• Sinine peenar

• Turvalisus

• IKT

• Transport

• VKE instrumendid

• Innovatsiooni kiirtee



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://www.transport-ncps.net/



https://trimis.ec.europa.eu/


