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Mis on missioonid?

• Missioonid on
- mahukad, ambitsioonikad ja inspireerivad

- millel on konkreetsed ja mõõdetavad sihid

- seotud korraga mitme teemavaldkonnaga

• Iga missioonivaldkond peaks toimima
meetmete portfellina, mis saavutaks eesmärke, 
mida eraldiseisvad meetmed ei võimaldaks

• Põhinevad alt-üles lähenemisviisil (bottom up
approach) 
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Euroopa Missioonide kommunikatsioon

• ELi Missioonid koondavad enda alla selle, 
mida saame koos teha, et kujundada just 
niisugune tulevik, milles tahame elada

• 29. septembril 2021 käivitas Euroopa
Komisjon viis ELi Missiooni

• Rakendusplaanid on missioonide elluviimise 
aluseks

• ELi Missioonidel on ambitsioonikad eesmärgid
ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma 
aastaks 2030
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Euroopa Missioonide kommunikatsioon

• EL Missioonid on “Euroopa horisondis” uus vahend konkreetsete lahenduste
leidmiseks meie suurimatele väljakutsetele

• Toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja 
vastupidavamaks kontinendiks

• EL Missioonid toetavad Euroopa Komisjoni prioriteete, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa, Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, 
Uus Euroopa Bauhaus jne.

• On seotud korraga mitmete teemavaldkondadega ja toimivad meetmete 
portfellina tehes koostööd ettevõtete, kohalike ja innovatsioonikogukondadega

• Programmist „Euroopa horisont“ rahastatakse esimese kolme aasta

jooksul kuni 1,9 miljardi euro ulatuses
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Viis ELi Missiooni

Cancer

Climate-Neutral and 
Smart Cities –

Kliimaneutraalsed ja 
targad linnad 

Restore our Ocean 
and Waters –

Ookeani ja vete hea
seisundi taastamine

Soil Deal 
for Europe – Euroopa

mullakokkulepe

Adaptation to Climate
Change –

Kliimamuutusega 
kohanemine 

Cancer
Cancer - Vähk
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Cancer

Ookeani ja vete hea seisundi taastamise missioon 

Taastada 2030. aastaks ookeanide ja vete hea seisund

„Euroopa horisont“ investeerib EUR 344,16 miljonit perioodiks 2021-23, et toetada missiooni rakendumist

Kliimamuutusega kohanemise missioon

Toetada vähemalt 150 Euroopa piirkonda ja kogukonda, et muuta need 2030. aastaks kliimamuutuste
suhtes vastupanuvõimeliseks

„Euroopa horisont“ investeerib EUR 368,36 miljonit perioodiks 2021-23, et toetada missiooni rakendumist

Vähi missioon

Parandada 2030. aastaks rohkem kui 3 miljoni inimese elu parema ennetuse, ravi ja elukvaliteedi kaudu

„Euroopa horisont“ investeerib EUR 378,2 miljonit perioodiks 2021-23, et toetada missiooni rakendumist

Eesmärgid ja eelarve
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Cancer

Kliimaneutraalsete ja tarkade linnade missioon 

2030. aastaks 100+ kliimaneutraalset ja tarka linna. Innustada kõiki teisi linnu järgima 2050. aastaks nende
eeskuju

„Euroopa horisont“ investeerib EUR 359,3 miljonit perioodiks 2021-23, et toetada missiooni rakendumist

Euroopa mullakokkulepe missioon 

Luua mulla seisundi parandamiseks 100 eluslaborit ja majakaprojekti

„Euroopa horisont“ investeerib EUR 320 miljonit perioodiks 2021-23, et toetada missiooni rakendumist

Eesmärgid ja eelarve
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Kuidas ELi Missioonid toimivad?

• Teadusuuringute ja innovatsiooni uus roll – portfellipõhiline 
lähenemisviis 
Olemasolevate ja uute lahenduste ühendamine, kohalikele oludele kohandatud meetodid

• Kõik ühes ‘all-in’ lähenemine – suutlikkus kaasata kõik osalejad
EL Komisjoni uus juhtimismudel; uus missiooninõukogu; liikmesriikide ja assotsieerunud riikide tihe
kaasamine; piirkondade ja linnade, kodanike, ettevõtete; investorite, teadlaste jne. osalemine

• Kodanike kaasamine – co-design; co-implementation; co-monitoring

Kaasamine - istungid, mida korraldasid missioonide nõukogud/liikmesriigid; teadus- ja
innovatsioonipäevade Missioonide sessioonid
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Kuidas ja kuhu edasi?

• Tugev toetus on juba olemas

• Olulised on riikidevaheliste poliitiliste vaadete jagamised

• Osapoolte leidmine, kes tahaksid teha koostööd, kujundada ja ellu viia ELi
Missioone

• Missioonide edu sõltub kombineeritud lähenemisviisist
prioriteetide ühtlustamine
ressursside ja programmide ühendamine
paindlikkuse säilitamine – no one size fits all
kodanike kaasamine
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Kuidas osaleda? 

• Rakendusplaanid – panevad paika alused

• EL Missiooni tööprogrammid – erinevad võimalused taotlusvoorudes
• EL Missioonide tööprogrammi (WP) 2021 muudatused – avaldati 15 detsember 2021

• EL Missioonide tööprogrammi (WP) 2022 muudatused – uuendus kevadel 2022

• Euroopa Komisjon korraldas 18. ja 19. jaanuaril 2022 ELi Missioonide
tutvustamiseks infopäevad (inglise keeles). Salvestusi saab vaadata SIIT

• Jälgige: Missions in Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
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Ajakava

22 Sept 2020
Handover to EC of Mission 
board reports

October 2020
Adoption of HE strategic plan
Missions enter the preparatory phase

15 June 2021
Adoption of HE work programme

August 2021
Political endorsement of 
EU Missions by Commissioners

29 September 2021
Communication on EU Missions (Ips)

Q2 2022
Mission work programme update for 2022

Missions’ preparatory (ettevalmistus) phase:
Preparation of solid implementation plans
Preparatory actions in the WP to lay foundation for missions’ implementation

Missions’ implementation (rakendus) phase:
Two Missions work programme amendments (Q4 2021, Q2 2022) to 
start missions implementation on the ground.

15 December 2021
Adoption Mission work programme amendment for 2021

Q3 2022
R&I Days
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#EUmissions

#HorizonEU


