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2021 – eelarve 253,5 milj €, konkurss 15.04.2021 – 19.10.2021

2022 – eelarve 124,5 milj €, konkurss 28.04.2022 – 06.09.2022

Teemad:

Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik Euroopa energiasalvestite väärtusahel

– Tooraine, materjalid, komponendid, tootmistehnoloogiad ja oskused, kogumine, 
käitlemine ja taaskasutus, 3. ja 4. põlvkonna salvestid jmt

Läbimurdetehnoloogiad ja kliimalahendused

– Kliimaneutraalse Euroopa läbimurdetehnoloogiad (transport, kütuseelemendid, 
tõhusad elektrimootorid, energia salvestamine)

– Metaani krakkimine kasutatava vesiniku ja süsiniku saamiseks, tehnoloogiad 
muude kasvuhoonegaaside kui CO2 sidumiseks

2. TEEMAPLOKK – VALDKONDADEVAHELISED 

LAHENDUSED
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2021 – eelarve 591 milj €, konkursid 15.04.2021 – 26.08.2021

03.09.2021 – 05.01.2022

2022 – eelarve 535 milj €, konkursid 15.10.2021 – 23.02.2022

26.05.2022 – 27.10.2022

06.09.2022 – 10.01.2023

Kontekst:

Vajadus kiirendada puhtale energiale üleminekut kliimaeesmärkide saavutamise 
tagamiseks

Taastuvad energiaallikad peavad muutuma energiasektori aluseks, 
taastuvenergiatehnoloogiate valdkonnas peab Euroopa saavutama globaalse juhtrolli

3. TEEMAPLOKK – KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA 

KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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Teemad:

Konkurentsivõimelised biokütuste tootmise tehnoloogiad

Energiasüsteemid

Energiavõrgud

Kaugküttelahendused, koostootmine, soojusenergia salvestamine

Digilahendused

Süsinikdioksiidi kinnipüüdmine, kasutamine ja ladustamine

Tuuleenergiatehnoloogiad

PV tehnoloogiad ja materjalid

Hüdroenergia

Ookeanienergia- ja loodeenergialahendused

3. TEEMAPLOKK – KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA 

KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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2021 – eelarve 118 milj €, konkursid 15.04.2021 – 19.10.2021

03.09.2021 – 25.01.2022

2022 – eelarve 122 milj €, konkursid 28.04.2022 – 06.09.2022

06.09.2022 – 24.01.2023

Kontekst:

Üleminekul puhtale energiale on oluline roll nõudluse poolel

Tegelema peab hoonete kui suurimate energiatarbijate ja oluliste emissioonide 
tekitajatega

COVIDI tekitatud olukord ja Komisjoni pakutud majanduse taastamise pakett on andnud 
tööstussektorile rohe-ja digipöörde läbiviimiseks

4. TEEMAPLOKK – TÕHUS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV 

ENERGIAKASUTUS
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Teemad:

Hooned – energiatõhusus, sertifitseerimine, renoveerimine ja moodullahendused, 
integreeritud taastuvenergialahendused, kaugküttesüsteemid, nutikad lahendused, 
energiatarbimise juhtimine, kultuuripärand, materjalide taaskasutus, kliimamuutusteks 
kohandamine, süsiniku jalajälje vähendamine, hooned kui aktiivsed energiasüsteemi 
osalised

Tööstus – energiatõhusus, taastuvate ja madala süsinikuheitega energiaallikate 
integreerimine, jääksoojuse salvestamine ja kasutamine tööstusprotsessides 

4. TEEMAPLOKK – TÕHUS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV 

ENERGIAKASUTUS
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2021 – eelarve 259,5 milj €, konkurss   15.04.2021 – 07.09.2021

2022 – eelarve 236, 0 milj €, konkursid 15.10.2021 – 19.01.2022

03.12.2021 – 26.04.2022

Kontekst:

Transpordisektor sõltub ikka veel fossiilsetest kütustest ning heitmete taset pole 
suudetud piisavalt alandada

Kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050 ja digitaalne üleminek Euroopa 
transpordisektoris nõuavad märkimisväärset teadustegevust, innovatsiooni ja 
investeeringuid.

5. TEEMAPLOKK – PUHTAD JA KONKURENTSIVÕIMELISED 

LAHENDUSED KÕIKIDELE TRANSPORDILIIKIDELE
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Teemad:

Uue põlvkonna elektrisõidukid ja komponendid, nutikas laadimistaristu, materjalide 
taaskasutus, elektriline ühistransport

Maanteetransport – heitmete ja mürareostuse vähendamine, raskeveokite 
keskkonnamõju vähendamine

Lennundus - keskkonnamõjude vähendamine, digipööre lennukitööstuses, ülimadala 
heitetasemega lennukite arendamine

Laevandus - ammoniaak, vesinik, elekter jm energiaallikad ja integreeritud lahendused 
laevadele, digilahendused laevaehituses, energiasalvestid täiselektrilistele ja 
hübriidsetele laevadele, olemasoleva laevastiku moderniseerimine

Transpordisektori mõju inimtervisele

5. TEEMAPLOKK – PUHTAD JA KONKURENTSIVÕIMELISED 

LAHENDUSED KÕIKIDELE TRANSPORDILIIKIDELE
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2021 – eelarve 162 milj €, konkurss   15.04.2021 – 07.09.2021

2022 – eelarve 172 milj €, konkursid 15.10.2021 – 19.01.2022

28.04.2022 – 13.09.2022

Kontekst:

Vaja on muuta pakkumispõhine transport nõudluspõhiseks, nutikaks ja jätkusuutlikuks 
reisijate ja kaupade mobiilsusteenuseks

Ajale jalgu jääv transporditaristu ei võimalda uudsete lahenduste kiiret rakendamist

Tegeleda on vaja nii üksikute transpordiliikide kui kogu süsteemiga - vähendada 
liiklusummikuid, energiatarbimist ja heitkoguseid, suurendada kaubaveo tõhusust ja 
tootlikkust. 

Liiklusohutuse kolm sammast on tehnoloogiad, regulatsioonid ja inimfaktor, mida toetavad 
valdkondlik teadustegevus ja innovatsioon

6. TEEMAPLOKK – TURVALINE JA VASTUPIDAV TRANSPORT NING 

NUTIKAD MOBIILSUSTEENUSEDREISIJATE- JA KAUBAVEOKS
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Teemad:

Koostoimeline, ühendatud ja automatiseeritud mobiilsus – ohutus, juhtimine, digitaristu, 
küberturvalisus, sotsiaalsed aspektid, uued mobiilsusteenused

Multimodaalne tõhus kaupade transport, uksest ukseni lahendused, viimase miili 
rohelahendused, linnalogistika ja planeerimine

Kliimakindel ja keskkonnasäästlik meretranspordi taristu

Liiklusohutus

Automatiseerimine ja inimfaktor lennunduses, ohutumad lennukid ja suurema 
ellujäämismäärani jõudmine õnnetuste korral

6. TEEMAPLOKK – TURVALINE JA VASTUPIDAV TRANSPORT 

NING NUTIKAD MOBIILSUSTEENUSED REISIJATE - JA 

KAUBAVEOKS
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Infoleviürituste toetamine

SET-Plaani konverents

Hanked

Mõjuanalüüsid

Auhinnad

Uuringud

Arengumaade toetamine energiapartnerluses osalemiseks

Osalustasud

Liikmemaksud

MUUD 5. KLASTRI EELARVEST RAHASTATAVAD 

TEGEVUSED
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