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HORISONT 2020 ENERGIA-

VALDKOND (SC3) JA SSH

Tööprogrammi pealkiri: 

„Turvaline, puhas ja tõhus energia“

Sotsiaal-humanitaarteadusega tihedamalt seotud teemad:

 Uudsed tehnoloogiad kütuste tootmiseks erinevast biomassist ja nende 
turuletoomine

 Hoonete energiatõhusus ja energiasääst

 Eraldatud piirkondade varustusküsimuse lahendamine

 Energiavaesusega võitlemine

 Puhtale energiale üleminek



SOTSIAAL-HUMANITAARTEADLASI 

VAJATAKSE, SEST

 Suured muutused nõuavad arusaamade ja tarbimiskäitumise muutmist

 Sotsiaalsete gruppide ja sihtrühmade kaasamine ning nende mõjutamine 
nõuab professionaalset lähenemist

 Tehtavad valikud peavad olema vastuvõetavad nii ühiskonnale kui 
üksikindiviidile

 Halduse eritasandid vajavad muutuvates oludes tuge

 Piirkondlikud sotsiaalsed probleemid vajavad teadvustamist ja lahendamist

 Energia sektoris peab kasvama keskkonnateadlikkus



PUHTALE ENERGIALE ÜLEMINEKU 

SOTSIAAL-HUMANITAARTEADUSLIKUD 

ASPEKTID(RIA: 1-3 M€)

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: SSH aspects of the clean-
energy transition

 Kodanike aktiivne kaasamine ja suhtlemine - energiakodanikud 

 Süvenemine otsustusprotsessi anatoomiasse

 Sotsiaal-majanduslike, sooliste, sotsiaal-kultuuriliste ja 
sotsiaalpoliitiliste faktorite parem mõistmine

 Soovitused sotsiaalse innovatsiooni edukaks rakendamiseks 
energiasektoris

 NB! Puhtalt sotsiaal-humanitaarteadlastele suunatud teema



TURULEVIIMISE TOETAMINE

(CSA: 1-3 M€)

LC-SC3-RES-28-2020: Market uptake support

 Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia turuhaarde 
laiendamine ning 2030. aastaks seatud eesmärkide saavutamine

 Kodanike ja kogukondade aktiivne kaasamine muutuvasse 
energiaturgu

 Taastuvatel ressursside põhinevate lahenduste keskkonna- ja 
sotsiaal-majandusliku mõju hindamine

 Ohtude ja võimaluste laiapõhjaline käsitlemine

 NB! Sotsiaal-humanitaarteadaste kaasamine tungivalt soovitatav



GEOGRAAFILISTE SAARTE ENERGIA-

SÜSTEEMIDE CO₂ HEITE VÄHENDAMINE 

(IA: 5-7 M€)

LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of
geographical islands

 Kohalike ressursside osakaalu suurendamine energiatootmises 

 Võimalusel fossiilsetest energiaallikatest täielik loobumine

 Kogukonna laiapõhjaline kaasamine

 Nõudmise ja pakkumise nutikas prognoosimine

 Eeskuju seadmine sarnastele saare-kogukondadele

 NB! Sotsiaal-humanitaarteadlaste kaasamine tungivalt soovitatav



HORISONT 2020 TRANSPORDI-

VALDKOND (SC4) JA SSH

Tööprogrammi pealkiri: 

„Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport“

Sotsiaal-humanitaarteadusega tihedamalt seotud teemad:

 Uudsed mobiilsuse lahendused

 Liiklusohutus

 Transpordisektori digitaliseerimine ja automatiseerimine

 Transpordisektori keskkonnamõju vähendamine



SOTSIAAL-HUMANITAARTEADLASI 

VAJATAKSE, SEST

 Suured muutused nõuavad valikute ja liikluskäitumise muutmist

 Erinevate sotsiaalsete gruppide ootused võivad kardinaalselt erineda

 Pakutavad lahendused ja meetmed peavad muutuma sotsiaalselt 
vastuvõetavateks

 Inimfaktor on liikluses oluline riskitegur

 Transpordisüsteemi automatiseerimine toob kaasa olulised muutused 
tööjõuvajaduses ja esitatavates nõudmistes

 Teavitustegevuse tähtsus kasvab märkimisväärselt



TRANSPORDI AUTOMATISEERIMISE

MÕJU TÖÖJÕULE, TULEVIKU TÖÖTINGIMUSTELE JA 

TÖÖTAJALE ESITATAVATELE NÕUDMISTELE (CSA:2-2,5M€)

MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport 
labour force, future working conditions and skills requirements

 Kõikide sotsiaalsete gruppide, sh erivajadustega inimeste 
väljavaadete analüüs

 Võimalike ohtude ja riskide analüüs

 Laia ringi sihtgruppide ja sotsiaalsete partnerite aktiivne 
kaasamine üle Euroopa

 Vajadusel ka kolmandate riikide kaasamine

 Analüüsipõhiste valikuvariantide väljapakkumine



EUROOPA HOMNE MOBIILSUSKULTUUR. 

KAS RATTA TAASLEIUTAMINE? (RIA-LS: 0,5-1 M€)

MG-4-9-2020: The European mobility culture of 
tomorrow: Reinventing the wheel?

 Praeguse mobiilsuskultuuri kõikide aspektide põhjalik analüüs

 Võimaluste otsimine vanade transpordiliikide asendamiseks

 Visioonikatsetused järgmist raamprogrammi silmas pidades

 Tähelepanu pööramine majanduslikele, sotsiaalsetele ja 
keskkonnaaspektidele

 Tiheda koostöövõrgustiku loomine kõikide osapoolte vahel

 NB! Katsetatakse erinevat rahastamise süsteemi



HORISONT 2020 KESKKONNA-

VALDKOND (SC5) JA SSH

Tööprogrammi pealkiri: 

„Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained“

Keskkonnateemad, mis eriti SSHga seotud:

 Ringmajandus

 Looduspõhised lahendused (NBS)

 Kliimamuutustega toimetulek ja kohanemine 

 Kliimateenused

 Mitmik(keskkonna)riskidega toimetulek 



SSH KESKKONNATEEMADES 

MUUTUMAS JÄRJEST OLULISEMAKS

 Paljud keskkonnateemad eeldavad radikaalseid uuendusi 
mõttemaailmas ja ühiskonnas laiemalt

 Uued võimalused ja ärimudelid

 Vajalikud uued regulatsioonid, õiguslikud analüüsid

 Indikaatorid – kuidas mõõta kliimamuutustele üleminekuga 
seotud sotsiaalseid aspekte, NBS kaudset mõju?

 Poliitikate analüüsid

 „Kodanike teaduse“ tüüpi lähenemine ja koosplaneerimine 
kodanikega on järjest olulisem

 Keskkonnaharidus muutub järjest olulisemaks



LOODUSPÕHISED LAHENDUSED JA 

ÕHUKVALITEEDI PARANDAMINE 

LINNADES (RIA: 3X10M€)

LC-CLA-11-2020: Innovative nature-based solutions for
carbon neutral cities and improved air quality

 NBS – looduspõhised lahendused 

 Projektid peavad hindama NBS otsest ja kaudset panust 
eriilmelistes kooslustes õhusaaste vastu võitlemisel

 Lisaks soovitada ja analüüsida lahendusi, mis on rakendatavad 
erinevates kliima-, keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikes 
tingimustes 

 Oodatud interdistsiplinaarne lähenemine

 Kodanike kaasamine oluline (citizen science)



RINGMAJANDUSELE ÜLEMINEKU 

STSENAARIUMID JA POLIITIKASOOVITUSED; 

MÕJUD, TEGURID NING PRAKTIKA- JA 

ARUSAAMAMUUTUSED (RIA: 5X3-4M€)

CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy
and its implications on the environment, economy and society

 Projektid peavad hindama ringmajandusele ülemineku hetkeseisu 
erinevates majandussektorites ning analüüsima võimalikke 
üleminekustsenaariume

 Lisaks tuvastada peamised tegurid, mis võivad ringmajandusele 
üleminekut soodustada või takistada

 Koostada vastavad poliitikasoovitused

 Interdistsiplinaarne lähenemine

 Rahvusvaheline koostöö, eriti Aafrikaga


