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ÜLDISED EESMÄRGID:
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➢ Rohe- ja digipöörde kiirendamine majanduses, tööstussektoris ja ühiskonnas

➢ Kliimaneutraalsuse saavutamine energia- ja transpordisektoris aastaks 2050

➢ Energiatõhusus ja ökonoomsus

➢ Konkurentsivõime säilitamine ja tõstmine

➢ Jätkusuutliku pideva arengu ja innovatsiooni toetamine

➢ Uudsete tehnoloogiate ja lahenduste kiirem turulejõudmine

➢ Rahvusvaheline koostöö



TEEMAPLOKID
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1. Kliima

2. Valdkondadevahelised lahendused

3. Kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamine

4. Tõhus, jätkusuutlik ja kaasav energiakasutus

5. Puhtad ja konkurentsivõimelised lahendused kõikidele transpordiliikidele

6. Turvaline ja vastupidav transport ning nutikad mobiilsusteenused reisijate- ja 
kaubaveoks



2. VALDKONDADEVAHELISED LAHENDUSED
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2022 – eelarve 138 milj €, konkurss 28.04.2022 – 06.09.2022

• Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik Euroopa energiasalvestite väärtusahel
✓ Tooraine, materjalid, komponendid, tootmistehnoloogiad ja oskused, 

protsesside automatiseerimine, materjalide kogumine, käitlemine ja 
taaskasutus, statsionaarsed ja mobiilsed lahendused, sisseehitatud tuvastus- ja 
iseparanemise funktsioonid, tulevikutehnoloogiad jmt

Valida on 10 teema vahel

• Linnad ja kogukonnad
✓ Innovatsioon linnamobiilsuse lahendustes – 1 teema



3. KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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2022 – eelarve 381 milj €, konkurss 14.10.2021 – 26.04.2022

• Taastuvenergiatehnoloogiad – 7 teemat

✓ Innovaatilised lahendused olemasolevatele ettevõtetele, 

✓ tuuleenergiatehnoloogiad ringmajanduse fookuses – materjalid, käideldavus, 

✓ integreeritud PV süsteemide tootmine, 

✓ kõrgtemperatuurse soojusenergia maaaluse salvestamise süsteemid, 

✓ taastuvatepõhised võrguvälised süsteemid, 

✓ agrofotogalvaanilised süsteemid, 

✓ loodeenergia – seadmed, komponendid, juhtimissüsteemid



3. KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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2022 – eelarve 381 milj €, konkurss 14.10.2021 – 26.04.2022

• Energiasüsteemid, võrgud ja salvestamine – 7 teemat
✓ Tootvad tarbijad energiaturul 

✓ Võrgu ettevalmistamine suure hulga avamere tuuleparkide ühendamiseks

✓ Koostalitusvõimelised hajutatud paindlikud energiasalvestamise süsteemid

✓ Innovatiivsed energiasüsteemi integreeritavad energiasalvestamise lahendused

✓ Energiatark kodu – seadmed, teenused, digilahendused

✓ Energiasüsteemi modelleerimise, optimeerimise ja planeerimise vahendid

✓ Soojusenergia salvestamise lahendused

• Süsiniku kogumine, kasutamine ja salvestamine (CCUS)
✓ Tööstussektori süsinikuheite vähendamine



3. KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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2022 – eelarve 99 milj €, konkurss 26.05.2022 – 27.10.2022

• Taastuvenergiatehnoloogiad – 8 teemat
✓ Digilahendused taastuvenergia väärtusahelas

✓ Koostöö Aafrika liidu liikmesriikidega

✓ Innovatiivsed taastuvenergiakandjad küttesüsteemides

✓ Tehnoloogilised liidesed päikeseesnergia abil toodetud jt taastuvate vahel

✓ taastuvenergia integreerimine keemiatööstuse tootmisprotsessidesse,
põllumajandusse ja metsandusse

✓ Täiustatud taastuvate biokütuste ja mittebioloogiliste taastuvkütuste tootmise
väärtusahel



3. KINDLA, JÄTKUSUUTLIKU JA KONKURENTSIVÕIMELISE ENERGIAVARUSTUSE TAGAMINE
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2022 – eelarve 127,5 milj €, konkurss 06.09.2022 – 10.01.2023

• Taastuvenergiatehnoloogiad – 9 teemat
✓ Innovatiivsed komponendid ja süsteemid kontsentreeritud päikeseenergia jaamadele

✓ Jätkusuutliku biokütuste väärtusahela edulood

✓ Uudsed kunstliku fotosünteesi tehnoloogiad

✓ Tuuleparkide integreeritud juhtimissüsteemid

✓ Uudsed õhukesekilelised tehnoloogiad

✓ Erinevate taastuvate energiaallikate integreerimine tehnoloogilistesse protsessidesse

✓ Vetikatest saadava ja mitte-bioloogilist päritolu taastuvate kütuste tootmine

✓ Hüdrojaamade juhtimise digilahendused

✓ Kasutusea lõppu jõudnud PV moodulite käitlemine



4. TÕHUS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV ENERGIAKASUTUS
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2022 – eelarve 54 milj €, konkurss 28.04.2022 – 06.09.2022

• Energiatõhus ja kliimaneutraalne hoonefond – 3 teemat
✓ Nõudlusele reageerimine energiatõhusates elamutes

✓ Suure taastuvenergia osakaaluga energia-positiivsed kodud

✓ Energiatõhusamad nutikamad hooned

• Tööstussektor üleminekul puhtale energiale – 2 teemat
✓ Tehnoloogiate piloot soojuskandja temperatuuri tõstmiseks 250 kraadini ja 

kasutamine tööstusprotsessides

✓ Kõrge temperatuuriga termosalvesti arendamine tööstuses kasutamiseks



4. TÕHUS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV ENERGIAKASUTUS
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2022 – eelarve 86 milj €, konkurss 06.09.2022 – 24.01.2023

• Energiatõhus ja kliimaneutraalne hoonefond – 5 teemat
✓ Materjalid, projektid ja lahendused hoonestatud keskkonna kliimamuutustele 

vastupidavuse tõstmiseks

✓ Naabruskondade taaselustamine keskkonnasõbralikeks, kaasavateks ja 
energiatõhusateks

✓ Kultuuripärandi renoveerimise ressursitõhusad lahendused

✓ Tarkade kommunaalvõrkude valmidusega hooned

✓ Pikema elukaarega energiatõhusamad ja väiksema keskkonnamõjuga hooned



5. PUHTAD JA KONKURENTSIVÕIMELISED LAHENDUSED KÕIKIDELE 
TRANSPORDILIIKIDELE
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2022 – eelarve 253 milj €, konkurss 02.12.2021 – 26.04.2022

• Kliimaneutraalne, puhas, nutikas ja konkurentsivõimeline
veetransport- 6 teemat

✓ Energiasalvestid täiselektrilistele ja hübriidsetele laevadele

✓ Innovaatilised energiasalvestamise pardasüsteemid

✓ Taastuvenergia lahendused laevadele (tuuleenergia)

✓ Olemasoleva laevastiku moderniseerimine

✓ Sujuv turvalaine logistika läbi autonoomse kaubaveo etteandeahela

✓ Digilahendused laevaehituses



5. PUHTAD JA KONKURENTSIVÕIMELISED LAHENDUSED KÕIKIDELE 
TRANSPORDILIIKIDELE
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• Transpordi mõju keskkonnale ja inimtervisele - 1 teema
✓ Õhkupaisatavate lenduvate, pool-lenduvate ja sekundaarsete osakeste mõju 

õhukvaliteedile, sudu tekke elimineerimine Euroopas

• 0-heitega maanteetransport – 4 teemat
✓ Raskeveokite keskkonnamõju vähendamine läbi erinevate jõuallikate kombineerimise

✓ Uue põlvkonna elektrisõidukid ja komponendid

✓ Uue põlvkonna täiselektriline ühistransport

✓ Valdkondliku teadus- ja innovatsioonitegevuse ning infolevi toetamine Euroopas ja 
maailmas



5. PUHTAD JA KONKURENTSIVÕIMELISED LAHENDUSED KÕIKIDELE 
TRANSPORDILIIKIDELE
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• Lennundus - 3 teemat

✓ Ülimadala heitetasemega lennukite arendamine

✓ Digipööre lennukitööstuses

✓ Lennunduse valdkonna teaduspoliitika panustamine EL poliitikatesse ja algatustesse



6. TURVALINE JA VASTUPIDAV TRANSPORT NING NUTIKAD 
MOBIILSUSTEENUSED REISIJATE- JA KAUBAVEOKS
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2022 – eelarve 91 milj €, konkurss 28.04.2022 – 13.09.2022

• Multimodaalsed ja jätkusuutlikud transpordisüsteemid reisijate- ja kaubaveoks 
– 7 teemat

✓ Erinevate logistikavõrgustike integreerimine kaubavoogude optimeerimiseks ja liikumiseks
kliimaneutraalsuse poole

✓ Linnalogistika ja planeerimine

✓ Nutikas tugi tõhusamate, jätkusuutlikumate ja vastupidavamate transporditoimingute toimimiseks

✓ Uute jagatud mobiilsusteenuste rakendamise kiirendamine

✓ Uksest ukseni lahenduste multimodaalne võrk 

✓ Transporditaristu nutikas projekteerimine, haldamine ja kasutusest kõrvaldamine

✓ Uued lähenemised rohelise kaubaveo ja logistikavõrgustike kindlustamiseks erinevate häiringute 
vastu



5. KLASATRI PARTNERLUSED
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Institutsionaalsed 
partnerlused

• Euroopa 
raudteesüsteemi 
ümberkujundamine

• Integreeritud 
lennuliikluse juhtimine

• Puhas lennundus

• Puhas vesinik

Kaasrahastatavad 
partnerlused

• Linnakeskkonna
muutuste juhtimine
jätkusuutlikuks
arenguks (DUT)

• Üleminek puhtale 
energiale (CET)

Koosprogrammeeritavad 
partnerlused

• Built4People | inimkeskne 
jätkusuutlik hoonestatud keskkond

• Heitevaba transpordi poole (2ZERO)

• Salvestid: Konkurentsivõimelise 
Euroopa tööstuslike salvestite 
väärtusahela suunas statsionaarsete 
rakenduste ja e-mobiilsuse jaoks 

• Heitevaba veetransport

• Ühendatud, koostoimeline 
automatiseeritud mobiilsus (CCAM)



5. KLASTER – SEOS TEISTE KLASTRITEGA
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1. klaster

• Kliimamuutuse, energiatootmise/tarbimise, 
transpordist tulenevate heitmete ja 
liikuvusmustrite mõju inimtervisele 

2. klaster

• Muutuste sotsiaalne mõõde

3. klaster

• Elutähtsa taristu kaitse

• Küberkaitse

• Kliimaga seotud katastroofiriskide 
haldamine

4. Klaster    

• Tootmine

• Madala süsinikuheitega 
keskkonnasõbralik tööstus

• Tehisintellekt ja robootika

• Kõrgtehnoloogilised materjalid

• Kosmos

6. klaster

• Biomajandus

• Ringmajandus

• Keskkonnaseire



KASULIK TUTVUDA:

- 3. veebruaril 2022 toimunud 5. klastri infopäev on järelvaadatav siin:

* https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-
events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en

* https://webcast.ec.europa.eu/horizon-europe-2022-virtual-info-days-
for-cluster-5-climate-energy-and-mobility-2b

- 4. veebruaril 2022 toimunud partnerlusüritusel osalenute profiilid 
(1298 osalejat 50 riigist)

* https://he-cluster5-2022.b2match.io/
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-europe-2022-virtual-info-days-for-cluster-5-climate-energy-and-mobility-2b
https://he-cluster5-2022.b2match.io/


RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
maria.habicht@etag.ee
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https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

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

