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Tööprogramm toetab julgeolekuga (sh küberturvalisuse, katastroofiohu vähendamise ja 
vastupanuvõimega) seotud ELi poliitiliste prioriteetide rakendamist. 

• Julgeolekuliidu strateegia

• Terrorismivastase võitluse tegevuskava

• Uus rände- ja varjupaigalepe

• ELi katastroofiohu vähendamise poliitikad

• ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia

• Merendusjulgeoleku strateegia

• Uus ELi küberturvalisuse strateegia

Jätkuvalt oluline sotsiaal- ja humanitaarteadlaste kaasamine.
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ÜHISKONNA TSIVIILJULGEOLEK



TEEMAPLOKID/EESMÄRGID

1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism

2. Effective management of EU external borders 

3. Resilient infrastructure 

4. Increased Cybersecurity

5. A Disaster-Resilient Society for Europe 

6. SSRI (Strengthened Security Research and Innovation)

Taotlusvoorude tähtajad: 2021. a 15. aprill – 8. september

2022. a 15. märts – 8. september
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• Kaasaegne teabe analüüs kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemiseks (seaduslik pealtkuulamine, 
desinformatsioon ja valeuudised)

• Paranenud kohtuekspertiis ja seaduslike tõendite kogumine (kaasaegne biomeetria)
• Kuritegevuse eri vormidega seotud ühiskondlike probleemide tõhusam ennetamine, avastamine ja

tõkestamine (lähisuhtevägivald)
• Kodanike julgeoleku suurenemine terrorismi suhtes, sealhulgas avalikus ruumis (rünnak avalikus 

ruumis)
• Organiseeritud kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine (ebaseaduslik kaubitsemine 

kultuuriväärtuste, tulirelvadega; organiseeritud keskkonnakuritegude vastu võitlemine)
• Kodanike kaitsmine küberkuritegude vastu (laste seksuaalne ärakasutamine, identiteedivargus)

2021 : 12 teemat (8 IA, 4 RIA)
Eeldatav eelarve 56 miljonit eurot
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1. BETTER PROTECT THE EU AND ITS CITIZENS AGAINST 
CRIME AND TERRORISM



• Tõhus piiride valvamine ja merendusjulgeolek (suurenenud jälgimise võimekus)

• Turvatud ja hõlbustatud välispiiride ületamine (täiustatud piirikontroll)

• Parem tolli ja tarneahela julgeolek (täpsem ebaseaduslike kaupade tuvastamine)

2021: 5 teemat (3 IA, 1 CSA, 1 RIA)

Eeldatav eelarve 30,5 miljonit eurot
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2. EFFECTIVE MANAGEMENT OF EU EXTERNAL BORDERS 



• Parem valmisolek ja reageerimine Euroopa infrastruktuuride ulatuslikele häiretele 
(infrastruktuuri vastupanuvõime süsteemiriskidele ja pandeemiatele)

2021: 2 teemat (2 IA)

Eeldatav eelarve 20 miljonit eurot
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3. RESILIENT INFRASTRUCTURE 



• Turvalised ja vastupidavad digitaalsed infrastruktuurid ning omavahel ühendatud 
süsteemid (dünaamiline äritegevuse järjepidevus ja taastumine)

• Riistvara, tarkvara ja tarneahela turvalisus (turvalisem avatud lähtekoodiga riistvara)

• Küberturvalisus ja murrangulised tehnoloogiad (TI)

• Inimkeskne turvalisus, privaatsus ja eetika (skaleeritavad privaatsust säilitavad 
tehnoloogiad)

2021: 4 teemat (4 RIA)

Eeldatav eelarve 67,5 miljonit eurot
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4. INCREASED CYBERSECURITY



• Ühiskondlik vastupanuvõime: suurenenud riskiteadlikkus ja kodanike valmisolek
(parem arusaamine riskidest)

• Paranenud katastroofide riskihaldus ja –juhtimine (katastroofiohu vähendamine 
äärmuslike kliimasündmuste korral)

• Esmareageerijate ja teisena reageerijate suutlikkuse suurendamine (mobiilsed laborid)

2021: 6 teemat (2 RIA, 2 IA, 2 CSA)

Eeldatav eelarve 26 miljonit eurot
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5. A DISASTER-RESILIENT SOCIETY FOR EUROPE 



• Tugevamad julgeolekualaste teadusuuringute ja innovatsiooni alussambad 
(julgeolekutehnoloogiate küpsuse hindamise raamistik)

• Suurenenud uuenduste kasutuselevõtt (nõudluspõhine innovatsioon 
olukorrateadlikkuses)

• Valdkonnaülesed teadmised julgeolekulahendustes (ühiskonna mõju hindamine 
julgeoleku-uuringute tehnoloogiate jaoks)

2021: 5 teemat (2 RIA, 2 CSA, 1 PCP)

Eeldatav eelarve 16 miljonit eurot
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6. SSRI (STRENGTHENED SECURITY RESEARCH AND 
INNOVATION)


