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Peamised lähtekohad

Siseturvalisus klastri tööprogrammil on neli strateegilist eesmärki: 

1) Ühiskonna paranenud vastupanuvõime õnnetustele;

2) Inimeste, kaupade ja teenuste vaba ning turvaline liikumine, 
samaaegselt tõkestades illegaalset tegevust;

3) Kuritegevuse ja terrorismi tõkestamine, samaaegselt väärtustades 
inimõiguseid ning demokraatiat;

4) Suurenenud küberturvalisus.



TEEMAVALDKOND „ÜHISKONNA 
TSIVIILJULGEOLEK“ TEEMAPLOKID 

1) Euroopa Liidu ja selle kodanike parem kaitsmine kuritegevuse ja 
terrorismi eest 

2) Euroopa Liidu välispiiride tõhus haldamine 

3) Vastupanuvõimeline infrastruktuur 

4) Suurenenud küberturvalisus

5) Katastroofidele vastupidav Euroopa ühiskond 

6) Tugevdatud julgeolekualased teadusuuringud ja innovatsioon



Edukad taotlused peaksid:

• Looma uusi teadmisi, tehnoloogiaid või kontseptsioone 
siseturvalisuse vallas;

• Kaasama ettevõtjaid, teadusasutusi ja lõppkasutajaid;

• Vastama laiapõhjalistele vajadustele;

• Olema vastama teaduseetika nõuetele, silmas pidades siseturvalisuse
tundlikku olemust inimeste õiguste ja vabaduste piiramise mõttes. 



Sünergiad

• Integrated Border Management Fund (IBMF)- piirikontroll ja viisad;

• Internal Security Fund (ISF) – politsei jms asutused;

• Digital Europe Programme- küberturvalisus;

• European Regional Development Fund- õnnetuste tagajärgede 
likvideerimine, jms;

• European Defence Fund- kaitsesuunitlusega, seos kolmanda klastriga 
on dual- use süsteemides.



Hetkeseis 2023-2024 aasta 
tööprogrammi osas

• Kolmanda klastri eelarvet plaaniti vähendada EU Chips Act kasuks;

• Programmikomitee hääletas vastu/ jättis hääletamata, kuid enamust 
kokku ei tulnud; 

• Tõenäoliselt kinnitatakse kolmanda klastri osa 2023 aasta alguses 
laiendatud eelarvega (+50M);

• Prognoos on, et taotlusvoorud avatakse juunikuus sarnaselt eelmise 
aastaga;

• Tööprogrammi mustand on avalikult saadaval, eeltööd on võimalik 
alustada.



Kaasumine

• Teadusasutused

• Riiklikud institutsioonid 

• Tööstusettevõtted

• Erafirmad

• Lõppkasutajad



Teave

• Eestikeelne lühiülevaade ETAgi kodulehel 

• ETAg uudised veebilehel + kalender

• HEU osalejaportaal

• PPA osas dorel.kaosaar@politsei.ee

• Küberturvalisuse teemade osas lauri.tankler@ria.ee

• lauri.teppo@etag.ee

• ´+372 5259303

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/ii-sammas-uleilmsed-valjakutsed-ja-euroopa-toostuse-konkurentsivoime/3-uhiskonna-tsiviiljulgeolek/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
mailto:dorel.kaosaar@politsei.ee


Valdkonnaga seotud

• SMI2G (Security Mission Information&Innovation Group)- konverents 
maikuus;

• CERIS (CERIS - Community for European Research and Innovation for 
Security)- võrgustik;

• EOS (European Organization for Security)


