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• Research and innovation action, RIA 

• Innovation action, IA

• Coordination and support action, CSA 

Projektitüübid
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Klaster 6 - Toit, biomajandus, loodusvarad, 

põllumajandus ja keskkond

• Destination 1 – Biodiversity and Ecosystem Services

• Destination2 – Fair, healthy and environmentally-friendly food systems 
from primary production to consumption

• Destination 3 – Circular economy and bioeconomy sectors

• Destination 4 – Clean environment and zero pollution

• Destination 5 – Land, oceans and water for climate action

• Destination 6 – Resilient, inclusive healthy and green rural, coastal and 
urban communities

• Destination 7 – Innovative governance, environmental observations and 
digital solutions in support of the Green Deal
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Destination 1 – Biodiversity and Ecosystem 

Services

• Kogueelarve 2021: 218,5 mln eurot (2-20 mln projekti kohta)

• Taotlemine: 15. aprill 2021 – 01. september 2021

Hõlmatud on nii maismaa, siseveekogud kui meri.

Eesmärgid:

• Elurikkuse seisund on taas paranemas.

• Ökosüsteemid ja nende teenused on kaitstud ja jätkusuutlikult taastatud
kasutades teadust ja innovatsiooni.
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Destination 1 – Biodiversity and Ecosystem 

Services

Alapeatükid (13 RIA, 4 IA, 4 CSA, 1 partnerlus):

• Understanding biodiversity decline

• Valuing and restoring biodiversity and ecosystem services

• Managing biodiversity in primary production

• Enabling transformative change on biodiversity

• Interconnecting biodiversity research and supporting policies
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Destination 6 – Resilient, inclusive, healthy 

and green rural, coastal and urban 

communities
• Kogueelarve 2021: 52 mln eurot (5-11 mln projekti kohta)

• Taotlemine: 15. aprill 2021 – 01. september 2021

Eesmärgid:

Valdkondadeülene teadus ja innovatsioon tugeva sotsiaalteaduste
komponendiga, mis toetab maapiirkondade, rannikualade ja linnade arengut:

• Parem arusaamine kliima, keskkonna, sotsiaalmajanduslikest ja 
demograafilistest mõjudest erinevates kogukondades.

• Innovaatilised lahendused valitsemises ja regulatsioonides.

• Alt üles innovatsiooni toetamine kogukondades.
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Destination 6 – Resilient, inclusive, healthy 

and green rural, coastal and urban 

communities

Teemad (3 RIA, 1 IA, 2 CSA):

• Ökoloogiline, digitaalne ja sotsiaalne muutus maapiirkondades.

• Koolituskeskuste loomine innovatsiooni toetamiseks maapiirkondades.

• Kiire interneti lahendused põllumajanduses, metsanduses ja
maapiirkondades.

• Rannikualade ökosüsteemide teenused ja kohalike kogukondade areng.

• Linnade ja linnaäärsete alade toidutootmise keskkonna arendamine.

• Looduspõhiste lahenduste parem kättesaadavus hariduses.
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Destination 7 – Innovative governance, 

environmental observations and digital 

solutions in support of the Green Deal

• Kogueelarve 2021: 183,5 mln eurot (2-17 mln projekti kohta)

• Taotlemine: 15. aprill 2021 – 02. september 2021

Eesmärgid:

Rohelisest kokkuleppest lähtuv ühiskonna ümberkujundamise toetamine:

• Innovaatiline ja erinevatele muutustele vastupidav valitsemine.

• Keskkonnainfo parem kättesaadavus ja integreeritus.

• Digitaalsed ja andmetest lähtuvad lahendused jätkusuutlikus
majandamiseks.  
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Destination 7 – Innovative governance, 

environmental observations and digital 

solutions in support of the Green Deal

Alapeatükid (9 RIA, 2 IA, 14 CSA):

• Innovating with governance models and supporting policies

• Deploying and adding value to Environmental Observations

• Digital and data technologies as key enablers

• Strengthening agricultural knowledge and innovation systems
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Klaster 5 – Kliima, energia ja mobiilsus

• Destination 1 – Climate sciences and responses

• Destination 2 – Cross-sectoral solutions for the climate transition

• Destination 3 – Sustainable, secure and competitive energy supply

• Destination 4 – Efficient, sustainable and inclusive energy use

• Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes

• Destination 6 – Safe, Resilient transport and smart mobility services for 
passengers and goods
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Destination 1 – Climate sciences and 

responses

• Kogueelarve 2021: 135 mln eurot (2-10 mln projekti kohta)

• Taotlemine: 15. aprill 2021 – 07. september 2021

Eesmärgid:

Toetab liikumist kliimaneutraalse ja vastupidava ühiskonna poole:

• Maa-süsteemi teadus ja täpsemad ennustused.

• Kliimaneutraalsuseni jõudmise viisid.

• Kliimamuutustega kohanemine ja uued kliimateenused.

• Ühiskonna ja inimeste käitumise uuringud seoses kliimamuutustega.

• Ökosüsteemide ja kliima seosed.
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Destination 1 – Climate sciences and 

responses

Teemad (7 RIA, 2 CSA):

• Maakera kliimasüsteem, CO2 eemaldamise tehnoloogiate mõju.

• Ringmajanduse mõjude modelleerimine kliimamuutuste leevendamiseks.

• ELi kliimauuringute mõju suurendamine (info liikumine, sünergia).

• Metsade majandamise mõju kliimamuutuste leevndamiseks.

• Märgalade, soode ja üleujutatud alade taastamise roll kliimamuutuste
leevendamisel.

• Majandusteadus ja kliima- ning keskkonnaregulatsioonid.

• Kliimateenuste toetamine ja standardiseerimine.

• Kliimamuutustega kohanemise ja mõjude leevendamise uuringud.
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Destination 2 - Cross-sectoral solutions for 

the climate transition

• Taotlemine: 15. aprill 2021 – 19. oktoober 2021

Teemad (1 RIA, 2 CSA; 2-3mln eurot projekti kohta):

Citizens and stakeholder engagement

• Õiglase ülemineku väljakutsed (N: kaubandus, tööhõive, maksud, tervis)

• Sotsiaal- ja humanitaarteaduste teaduskogukondade tugevdamine kliima, 
energia ja mobiilsuse valdkonnas

• Kliimaüleminek rasketes tingimustes: piloteerimine (N: kaevandusalad)

Communities and cities

• Partnerlus: Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT)
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