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MISSIOON: KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE

Eesmärgid: toetada vähemalt 150 Euroopa regiooni ja kogukonda, et muuta 
need aastaks 2030. kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeliseks.

• Toetada Euroopa regioone ja kogukondasid kliimariskide ja -võimaluste
hindamisel ja haldamisel.

• Toetada vähemalt 150 piirkonda koosloomes innovaatiliste lahenduste
väljatöötamisel ja katsetamisel.

• Jõuda vähemalt 75 suureskaalalise süsteemse kliimamuutuste suhtes
vastupanuvõimet tagava demonstratsioonini.
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MISSIOON: KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE

T&A valdkonnad: sõltuvad piirkondade vajadustest.

• kliimariskide hindamine ja mudelite loomine

• ökosüsteemid, looduspõhised lahendused

• maakasutus ja toidusüsteemid

• veemajandus

• kriitilise taristu kaitsmine ja haldamine

• inimeste heaolu ja tervis

• käitumise uuringud ja regulatsioonide uuringud

• kohalik majandus, finantssüsteem
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MISSIOON: KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE

Projektitüübid:

• Research and innovation action, RIA

• Innovation action, IA

• Coordination and support action, CSA

Taotlemine 2022:

• I taotlusvoor: 11.01.2022 – 12.04.2022 (kokku 110 mln eurot)

• II taotlusvoor: 12.05.2022 – 27.09.2022 (kokku 115 mln eurot)

Toetab missiooni rakendamise platvorm (Mission Implementation Platform)
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DEVELOPMENT OF CLIMATE CHANGE RISK ASSESSMENTS IN EUROPEAN 

REGIONS AND COMMUNITIES BASED ON A TRANSPARENT AND 

HARMONISED CLIMATE RISK ASSESSMENT APPROACH

RIA; 15-20 mln eurot projekti kohta; üks projekt

Eesmärgid: 1) luua kliimariskide ja haavatavuse hindamise tööriist; 2) 
kasutada seda tööriista regioonides ja kogukondades riskide hindamisel ja 
tegevuskavade väljatöötamisel ja täiustamisel. 

• Tööriista luues võtta arvesse väga erinevaid riske ja sektoreid ja varem 
tehtut (Kopernikus jt), samuti suurandmete ja AI võimalusi.

• Tuleb pakkuda grante vähemalt 50-le regioonile, et toetada nende 
kliimariskide hindamist (60% eelarvest läheb kolmandatele osapooltele).

• Valida regioonid, mis on haavatavad ja madala kohanemisvõimekusega.

• Konsortsium peab pakkuma nõu ka teistele huvitatud regioonidele.
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SUPPORT TO THE REGIONS IN DEVELOPING PATHWAYS TOWARDS CLIMATE 

RESILIENCE AND CORRESPONDING INNOVATION AGENDAS

RIA; 25-30 mln eurot projekti kohta; üks projekt

Eesmärgid: Toetada võimukandjaid, et nad looks visiooni, kliimale
vastupidavuse saavutamise teekaardi ja innovaatiliste lahenduste portfoolio.

• Tuleb jõuda vähemalt 100 regiooni või kogukonnani.

• Regioonid peavad kaasama laia ringi osapooli ja otsima ka sünergiaid 
teiste programmidega (nt Ühtekuuluvusfond, LIFE jne).

• Vähemalt 70% eelarvest läheb grantideks kolmandatele osapooltele, kes 
kaasavad kohalikke osapooli, pakuvad teadmisi ja toetavad regioone.

• Regioonidele ja kogukondadele pakub nõu ka projekti konsortsium.

• Projekti kestus on 5 aastat.
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TOWARDS ASSET LEVEL MODELLING OF CLIMATE RISKS AND ADAPTATION

RIA; 1,5-2,5 mln eurot projekti kohta; kaks projekti

Eesmärgid: Pakkuda avaliku sektori otsustajatele infot kriitilise taristu kohta 
seoses kliimariskide ja kohanemisega.

• Luua hindamismudeleid, hõlmata mitut taristut (nt elektriga varustatus, 
IT-taristu, transpordivõrk) ja erinevaid regioone. 

• Mudelites võtta arvesse erinevaid kulusid: taristu taastamine, taristu töö 
lakkamine, mõjud teistele süsteemidele.

• Mudelid peavad aitama otsustajatel erinevate kohanemise strateegiate 
kulusid hinnata.
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LARGE SCALE DEMONSTRATORS OF CLIMATE RESILIENCE CREATING CROSS-

BORDER VALUE

IA; 15-25 mln eurot projekti kohta; kaks projekti

Eesmärgid: Suureskaalalised kliimamuutustele vastupidavust parandavad
innovaatiliste lahenduste demonstratsioonid.

• Temaatilisi ettekirjutusi ei ole, lähtuda kohalikest riskidest ja vajadustest. 

• Kombineerida tehnoloogilist ja sotsiaalset innovatsiooni.

• Kaasata nii edukamaid kui mahajäänud regioone vähemalt kolmest ELi või 
assotsieerunud riigist, oluline on regioonidevaheline koostöö.

• Regioonid peaks otsima lisarahastust, soovi tuleb kinnitada kirjalikult.

• Projekti kestus on 4-5 aastat, tulemused peavad näha olema.

• Luua kava lahenduste ülekandmiseks suurel skaalal.
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LOCAL ENGAGEMENT OF CITIZENS IN THE CO-CREATION OF SOCIETAL 

TRANSFORMATIONAL CHANGE FOR CLIMATE RESILIENCE

RIA; 3-5 mln eurot projekti kohta; üks projekt

Eesmärgid: Toetada missioonis osalevaid regioone ja kogukondasid elanike 
ja huvigruppide kaasamisel koosloome protsessi.

• Toetada regioone teadmiste ja parimate praktikatega elanike kaasamisel
(nt koosloome, harrastusteadus).

• Teostada uuringuid ja katsetada innovaatilisi lahendusi kasutades ära 
regioonides juba toimuvaid kaasamise tegevusi (nt kultuurilised aspektid, 
platvormide kasutamine).

• Tagada missiooni kaasamistegevuste sünergia muude programmidega (nt
õppimine teistelt).
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RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
priit.kilgas@etag.ee
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https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

