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TEEMAVALDKOND „ÜHISKONNA TSIVIILJULGEOLEK“ TEEMAPLOKID

- Euroopa Liidu ja selle kodanike parem kaitsmine kuritegevuse ja terrorismi eest

- Euroopa Liidu välispiiride tõhus haldamine

- Vastupanuvõimeline infrastruktuur

- Suurenenud küberturvalisus

- Katastroofidele vastupidav Euroopa ühiskond

- Tugevdatud julgeolekualased teadusuuringud ja innovatsioon
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• Tööprogramm toetab julgeolekuga (sh 
küberturvalisuse, katastroofiohu vähendamise ja 
vastupanuvõimega) seotud ELi poliitiliste prioriteetide 
rakendamist. Lisaks tugineb COVID-19 kriisist saadud 
õppetundidele kriiside osas.

• Vajalik kaasata teadlasi (sh sotsiaal- ja 
humanitaarteadlasi), tööstust ja lõppkasutajaid.

Taotlusvoorude avanemine: 30. juuni 2022

Taotlusvoorude sulgumine: küberturvalisus 16. november 2022                                 
ülejäänud teemaplokid: 23. november 2022
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1. EUROOPA LIIDU JA SELLE KODANIKE PAREM 
KAITSMINE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI EEST

• Paranenud kohtuekspertiis ja seaduslike tõendite kogumine (täiustatud 

kuriteopaikade uurimine);

• Kuritegevuse eri vormidega seotud ühiskondlike probleemide tõhusam

ennetamine, avastamine ja tõkestamine (võrgumängud ja äärmuslased);

• Kodanike julgeoleku suurenemine terrorismi suhtes, sealhulgas avalikus ruumis;

• Organiseeritud kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine (korruptsioon, 

uimastid, inimkaubandus).
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2. EUROOPA LIIDU VÄLISPIIRIDE TÕHUS 
HALDAMINE

• Tõhus piiride valvamine ja mereturvalisus (täiustatud veealune tuvastamine ja 
kontroll);

• Turvatud ja hõlbustatud välispiiride ületamine (identiteedihalduse, isikut 
tõendavate ja reisidokumentide turvalisus);

• Parem tolli ja tarneahela julgeolek (uimastite avastamine).

5



3. VASTUPANUVÕIMELINE INFRASTRUKTUUR 

• Paranenud valmisolek ja reageerimine Euroopa infrastruktuuride ulatuslikele 
häiretele (looduspõhised lahendused kohaliku infrastruktuuri kaitseks);

• Vastupanuvõimelised ja turvalised targad linnad (autonoomsed süsteemid 
infrastruktuuri kaitseks).
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4. SUURENENUD KÜBERTURVALISUS 

• Turvalised ja vastupidavad digitaalsed infrastruktuurid ning omavahel ühendatud 
süsteemid (täiustatud ohtude monitoorimine, sissetungimise tuvastamine ja 
sellele reageerimine);

• Riistvara, tarkvara ja tarneahela turvalisus;

• Küberturvalisus ja murrangulised tehnoloogiad (kvantarvutite kindel 
krüptograafia);

• Nutikas ja kvantifitseeritud turvalisuse tagamine ja sertifitseerimine.
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5. KATASTROOFIDELE VASTUPIDAV EUROOPA 
ÜHISKOND

• Ühiskondlik vastupanuvõime: suurenenud riskiteadlikkus ja kodanike valmisolek
(suurem kodanike valmisolek katastroofi või kriisiga seotud hädaolukorras); 

• Paranenud katastroofide riskihaldus ja –juhtimine (täiustatud mõju prognoosimine 
ja varajase hoiatamise süsteemid);

• Esmareageerijate ja teisena reageerijate võimekuse suurendamine (tehnoloogiad 
esmareageerijatele).
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6. TUGEVDATUD JULGEOLEKUALASED 
TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

• Tugevamad julgeolekualaste teadusuuringute ja innovatsiooni alussambad 
(teadmusvõrgustikud);

• Suurenenud uuenduste kasutuselevõtt;

• Valdkonnaülesed teadmised julgeolekulahendustes (sotsiaalsed innovatsioonid 
julgeolekulahendustes).
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KASULIKKE VIITEID JA MATERJALE

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/
→ Ühiskonna tsiviiljulgeolek

Viited konkursiteemadele F&T portaalis

Toimunud ja tulevikus toimuvate infoürituste 
materjalid

Muud kasulikud viited, näiteks
- Euroopa Komisjoni teemakohased veebilehed 
- ETAgi üldised infokanalid: FB ja uudistelist

Partneriotsingu võimalused
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HUVIPAKKUVAT MUJAL

Partnerluste konkursid:

• Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET) – ERA-NET CHIST-ERA 2022. a konkurss avaneb 
eeldatavalt oktoobris 2022.

• IKT lahendused põllumajanduses ja toidutootmises – ERA-NET ICT-AGRI-FOOD 2022. a konkurss 
avaneb aprillis 2022.
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RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
maarja.soonberg@etag.ee
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