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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 kutset 2019 122.6MEUR

 Euroopa tööstuse muutmine
 8 kutset 2019 188MEUR

 Tööstuse jätkusuutlikkus
 10 kutset 2019 211.76MEUR



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

 Üldisem eesmärk on luua kuni 20 innovatsioonikoda 
materjalide arendamiseks kuues erinevas 
tehnoloogiadomeenis;  4 materjalide karakteriseerimise ja 4 
modelleerimine valdkonnas. 



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-03-2019: Avatud innovatsiooni katsekoda nanotehnoloogilistele pindadele ja 
membraanidele (IA) 7-15M

 Materjalide karakteriseerimine ja kompuutermodelleerimine:

 DT-NMBP-08-2019: Real-ajas nano-karakteriseerimise tehnoloogiad (RIA) 4-5M

 DT-NMBP-10-2019: Materjalide modelleerimise rakendamine tööstusprotsessi 
väljakutsete lahendmiseks (RIA) 5M

 DT-NMBP-12-2019: Jätkusuutlik nano-tootmine (CSA) 2M

 Juhtimine, teadusepõhine riskihindamine ja regulatoorsed
aspektid

 NMBP-15-2019: Ohutu disain, teadusest regulatsioonideni (RIA)  5-6M

 NMBP-34-2019: Dokumentatsiooni standartide toetamine (CSA) 3M



Teemade jaotus „Euroopa tööstuse muutmine“ valdkonnas:

 Tulevikutehased
 DT-FOF-05-2019: Avatud innovatsioon kollaboratiivse tootmis inseneeria valdkonnas 

(IA) 4-6M

 DT-FOF-06-2019: Suurte tööstusseadmete taastamine ja taastootmine  (IA) 12-15M 

 DT-FOF-08-2019: Pilootliinid modulaarsete tehaste jaoks (RIA) 12-15M 

 DT-FOF-012-2019: Süsteemide arendamine painduvate materjalide käsitlemiseks (RIA 
50%) 6-8M 

 DT-NMBP-18-2019: Materjalid, tootmisprotsessid ja seadmed orgaanilise ja suure 
pindalaga elektroonika jaoks (IA) 4-5M

 DT-NMBP-19-2019: Arenenud materjalid 3D printimiseks (IA) 6-8M

 Biotehnoloogia
 BIOTEC-02-2019: Fotosünteesi kasuteguri suurendamine (RIA) 6-8M

 CE-BIOTEC-05-2019: Mikroorganismide kooslused plastiku biolagundamiseks (RIA) …-
5M



Teemade jaotus „Tööstuse jätkusuutlikkuse“ valdkonnas (1):

 Jätkusuutlik protsessitööstus
 CE-SPIRE-04-2019: Efektiivne integreeritud allavoolu protsessid (IA) 10-14M

 CE-SPIRE-05-2019: Erinevale sisendmaterjalile adapteerumine tootmises (IA 50%) 8-
12M

 DT-SPIRE-06-2019: Digitaalsed tehnoloogiad parendatud toimimisele kognitiivsetes 
tootmisjaamades (IA) 6-8M 

 Katalüsaatorid ringmajanduses
 CE-NMBP-25-2019: Fotokatalüütiline süntees (RIA) 5-7M

 Puhas energia läbi innovaatiliste materjalide
 LC-NMBP-29-2019: Materjalid mitte-patareidel baseeruvale energiasalvestamisele (RIA)

4-6M

 LC-NMBP-32-2019: Targad materjalid, süsteemid ja struktuurid energia tootmiseks (RIA) 
5-7M



Teemade jaotus „Tööstuse jätkusuutlikkuse“ valdkonnas (2):

 Energiaefektiivsed majad
 LC-EEB-01-2019: Energia-tarkade materjalide integreerimine mitte-elumajades (IA) 4-

6M

 LC-EEB-03-2019: Uued arendused energia-pluss majades (IA) 6-8M

 LC-EEB-05-2019-20: Integreeritud salvestussüsteemid elumajades (IA) 6-8M



Avamine Teemad Tähtaeg

16.10.2018

 DT-NMBP-03-2019 (IA)

 DT-NMBP-08-2019 (RIA)

 DT-NMBP-10-2019 (RIA)

 NMBP-15-2019 (RIA) 

 DT-NMBP-18-2019 (IA) 

 DT-NMBP-19-2019 (IA) 

 CE-NMBP-25-2019 (RIA) 

 LC-NMBP-29-2019 (RIA)

 LC-NMBP-32-2019 (RIA)

 BIOTEC-02-2019 (RIA)

1) 22.01.2019

2) 03.09.2019

16.10.2018

 DT-NMBP-12-2019 (CSA)

 NMBP-34-2019 (CSA) 03.09.2019



Avamine Teemad Tähtaeg

16.10.2018

 CE-SPIRE-04-2019 (IA)

 CE-SPIRE-05-2019 (IA)

 DT-SPIRE-06-2019 (IA) 

 LC-EEB-01-2019 (IA)

 LC-EEB-03-2019 (IA)

 LC-EEB-05-2019-20 (IA)

 DT-FOF-05-2019 (IA)

 DT-FOF-06-2019 (IA)

 DT-FOF-08-2019 (IA)

 DT-FOF-12-2019 (RIA)

 CE-BIOTEC-05-2019 (RIA)* 05 Märts 2019

21.02.2019



EURATOM 
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Mikk Antsov



EURATOM tööprogramm

2019

• Eelarve– 133. 9 MEUR

•Avaneb: 15. Mai 2019

•Tähtaeg 25. september 2019

• Kuus alamteemat:

o Tuumaohutus

o Tegevuse lõpetamine ja keskkonna parandamine

o Radioaktiivsete jäätmete käitlemine

o Haridus ja koolitus

o Kiirguskaitse ja meditsiini rakendused

o Teadusinfrastruktuur



Tuumaohutus 
Põhilised teemad antud valdkonnas:

• Gen II ja Gen III turvalisusega seotud probleemid

• Gen II ja Gen III pikaajalise töötamisega seotud probleemidega tegelemine

• Turvalisuse tõstmine Gen III+ jaamades

• Väikeste modulaarsete reaktorite turvalisus

• Gen IV arendamine

• Tuumakütuse turvalisus

• Tuumamaterjalide ühtlustatud käsitlus Euroopas



Tegevuse lõpetamine ja keskkonna parandamine
Otsitakse jätkuvalt innovaatilisi lahendusi tuumajaamade sulgemises.

Radioaktiivsete jäätmete käitlemine
Kõikide radioaktiivsete materjalide elutsükli parem juhtimine ja majandamine.

v.a. tuumakütused.

Haridus ja koolitus
Uute õppemetoodikate ja lahenduste väljatöötamine hariduse parendamiseks ja noorte 

seas populaarsuse tõstmiseks. 



Kiirguskaitse ja meditsiinilised rakendused
Madala intensiivsusega kiirguse mõju uurimine bioloogilistele, ökoloogilistele jne 

süsteemidele. 

Ioniseeriva kiirguse meditsiinilised rakendused.

Madala kiirgusdoosi mõju parem hindamine.

Teadusinfrastruktuur
Meditsiinis kasutatavate isotoopide optimeerimine

Jules Horowitz Reactor

Euroopa teadusreaktorite efektiivsem kasutamine



Küsimused ja ettepanekud:

mikk.antsov@etag.ee

Kontakttelefon:
58164820
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