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Sissejuhatus 

Käesoleva kokkuvõtte eesmärgiks on teha haridus- ja teadusministri 21.08.2015.a 

määrusega nr 40. kinnitatud meetme „Rakendusuuringute toetamine nutika 

spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ 2016. aasta kokkuvõte, sh anda hinnang 

meetme rakendamisele ja toimimisele. 

Meetme eesmärgid on: 

• aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja 

tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes; 

• tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele 

vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks 

kasvuvaldkondades; 

• soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel. 

 

Toetuse andmise tulemusena: 

• toimib Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse 

huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab 

majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks; 

• Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. 

Rakendusuuringute elluviimise tulemusel kasvab TA asutuste ja ettevõtete 

koostööprojektide arv ja tulemuslikkus ning ettevõtted saavad toote/teenuse 

edasiseks arendamiseks vajalikku informatsiooni, oskusteavet ja tehnoloogilisi 

lahendusi. Tootearenduse tulemusel saavad ettevõtted oma toote/teenuse 

prototüübi testitud toimimiskeskkonnas, viimistleda ja kvalifitseerida süsteeme 

ning testida toodet/teenust reaalselt eksisteerival kujul toimimiskeskkonnas. 

 

Struktuurifondide rakenduskavas on meetmele seatud järgmised indikaatorid 

(eeldatav sihttase 2023.a): 

• ettevõtete arv, kellega ülikoolid ja teadusasutused on kasvuvaldkondades 

rakendusuuringute ja tootearenduse käigus koostööd teinud: 200; 

• erainvesteeringud riigi toetustega innovatsiooni või teadus- ja arendustegevuse 

alastele projektidele 15 miljonit eurot. 
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Meede on seotud ka struktuurifondide rakenduskava indikaatoriga, mis mõõdab 

erasektori tellimusi avalikelt teadusasutustelt (erasektori rahastatud avaliku sektori 

teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal, mille poolest Eesti jääb praegu 2-3 

korda maha EL ja OECD keskmisest). Mõõdetakse seda, kui atraktiivne partner avaliku 

sektori TA süsteem ettevõtetele on ning eesmärgiks on NUTIKAS meetme abil seda 

suurendada. 2012. a oli erasektori rahastatud avaliku sektori teadus- ja 

arendustegevuse kulutuste osakaal 3,1%, sihttasemeks 2013. a on kavandatud 

7%.Samuti on meede seotud Eesti Statistikaameti poolt läbiviidava küsimustiku 

tulemusindikaatoriga - ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd 

teinud ettevõtete osakaal kõigi küsitletud ettevõtete hulgas - mis otseselt viitab 

ettevõtete koostööle ülikoolide ja kõrgkoolidega. 2012. a oli ülikoolide ja teiste 

kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtete osakaal 4,2%, 

sihttasemeks 2013. a on kavandatud 6,8%. 

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on sätestatud kehtivas teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias „Teadmistepõhine Eesti“, kus on välja 

toodud kolm kasvuvaldkonda: 

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste 

majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine 

tööstusprotsesside automatiseerimiseks); 

2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja 

-toodete arendamiseks); 

3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt materjaliteadus ja -tööstus, innovaatiline 

ehitus, keemiatööstus (sh põlevkivi senisest efektiivsem kasutamine). 
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2016. aasta taotlusvooru kokkuvõte 

Meetme esimene, 2016.a taotlusvoor oli avatud 04.01.2016-31.12.2016 ning selle 

maht oli 9 miljonit eurot. Taotluste vastuvõtmine oli kavas lõpetada kas taotlusvooru 

kogumahu ületamisel või toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel sõltuvalt sellest, 

kumb varem kätte jõuab. 

Toetuse taotleja võis olla Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või 

äriühing. Taotluse temaatika oli vaba, põhiliseks sisuliseks tingimuseks oli taotluse 

haakuvus nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega.  

Teise sisulise tingimusena pidi tegu olema kas rakendusuuringuga või toote-

arendusprojektiga. Rakendusuuring ja tootearendus on meetmes määratletud osaliselt 

läbi projekti tulemuse vastavuse dokumendis European Commission Decision C 

(2014) 4995 of 22 July 2014. Horizon 2020 Work Programme 2014-2015: 19. General 

Annexes: Annex G. Technology Readiness Levels (TRL) sätestatud tehnoloogia 

valmidusastmele. Rakendusuuringute mõiste alla kvalifitseeruvad uuringud, mille 

tulemused sobituvad klassifikaatori tasanditele 1 kuni 6, tootearenduse tulemus 

paigutub tasanditele 7 kuni 9. 

Taotlemine käis läbi Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS. Taotluste esitamine toimus 

jooksvalt, juhtkomisjon kogunes taotlusi hindama üldjuhul kord kuus. Taotluste 

hindamine koosnes kahest osast. Esmalt hindasid taotlusi sõltumatud eksperdid, sh 

vähemalt kaks eksperti hindasid projekti teaduslikku osa (taotluse arendusplaani), 

vähemalt kaks eksperti hindasid projekti tulemuse hilisemat rakendatavaust (taotluse 

äriplaani) ning vähemalt üks ekspert hindas taotluse vastavust meetmele ja sobituvust 

nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse. Hindamise teises etapis hindas 

taotlusi kollegiaalne meetme juhtkomisjon, kes tegi rakendusüksusele ettepaneku kas 

taotluse rahuldamise, mitterahuldamise või täiendavate tingimustega rahuldamise 

osas. Taotluse rahuldamise tingimuseks oli hindamislävendi ületamine kõigi 

hindamiskriteeriumite lõikes. 



6 

 

Kokku esitati taotlusvooru jooksul ja läks hindamisele 32 taotleja poolt 36 taotlust. Neist 

rahastati 15 taotlust (summas 3,5 miljonit eurot), ei rahastatud 21 taotlust. Detailne 

ülevaade taotlemise seisust on toodud SA Archimedese veebilehel1. 

Taotlejatest moodustavad valdava enamuse väikeettevõtted, keda on 32 taotleja seas 

27 (84% taotlejate üldarvust). Keskmise suurusega ettevõtteid oli 4 (13%) ja 

suurettevõtteid 1 (3%). 

Taotlejate seas on erineva vanusega ettevõtteid: 

1. Asutatud 2000. a ja varem: 8 (24% taotlejate üldarvust); 

2. Asutatud 2001 – 2010: 11 (32% taotlejate üldarvust); 

3. Asutatud 2011 – 2014: 6 (18% taotlejate üldarvust); 

4. Asutatud 2015: 3 (9% taotlejate üldarvust); 

5. Asutatud 2016: 6 (18% taotlejate üldarvust). 

 

94% esitatud taotlustest olid rakendusuuringud (34 taotlust), 6% tootearendusprojektid 

(2 taotlust). Taotluste edukuse määr oli 42% (36st hinnatud taotlusest rahastati 15). 

Olulisimaks taotluste mitterahuldamise põhjuseks oli lävendi mitteületamine projekti 

tulemuse rakendatavuse osas (vt joonis 1). Taotlus võis samaaegselt lävendit mitte 

ületada mitme hindamiskriteeriumi lõikes. 

Kõige rohkem taotlusi esitati info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas (25 

taotlust), kõige vähem tervisetehnoloogiate ja –toodete valdkonnas (9 taotlust). Nii 

taotlused kui rahuldatud taotlused võisid kuuluda samaaegselt mitmesse 

kasvuvaldkonda. Rahastatud taotluste osakaalude jaotus valdkonniti on sarnane 

taotluste valdkondlikele osakaaludele. Taotluste ja rahuldatud taotluste jaotust 

erinevate kasvuvaldkondade vahel näitab alljärgnev joonis 2. 

Taotluste rahalist mahtu iseloomustab suur varieeruvus: väikseim küsitud toetuse 

summa oli 30 tuhat eurot ja suurim 1,7 miljonit eurot. Taotluste jaotust rahalise mahu 

lõikes iseloomustab joonis 3. 

                                                           
1
 Taotlemise hetkeseis. SA Archimedes. http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-

spetsialiseerumise-rakendusuuringud/taotlemise-hetkeseis/ 
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Joonis 1: Taotluste rahastamata jätmise põhjused. Hindamiskriteeriumitele seatud 

lävendi mitteületamine on toodud protsentuaalselt mitterahuldatud taotluste 

koguarvust. 

 

Joonis 2: Taotluste ja rahuldatud taotluste osakaalud (protsentuaalselt vastavalt 

taotluste koguarvust ja rahuldatud taotluste arvust). Lühendite selgitused: IKT – info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogiad; TTT – tervisetehnoloogiad ja -tooted; REK – 

ressursside efektiivsem kasutamine. 
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Joonis 3: Taotluste arv nende rahalise mahu järgi. Summad on toodud tuhandetes 

eurodes. 

 

Taotluste keskmine rahaline maht oli 435 tuhat eurot, rahuldatud taotluste puhul  

248 tuhat eurot. Taotluste keskmist mahtu kasvuvaldkondade lõikes iseloomustab 

joonis 4. Taotlused võisid kuuluda samaaegselt mitmesse kasvuvaldkonda. 

 

 

Joonis 4: Taotluste ja rahuldatud taotluste keskmised mahud kasvuvaldkondade 

lõikes. Summad on toodud tuhandetes eurodes. Lühendite selgitused: Kokku – kõigi 

taotluste / rahuldatud taotluste keskmine; IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad; 

TTT – tervisetehnoloogiad ja –tooted; REK – ressursside efektiivsem kasutamine. 
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Rahastatud 15 taotlusega oli seotud 16 ettevõtet, st ühe taotlusega on seotud 

keskmiselt 1,1 ettevõtet. Rahastatud projektide kogumaht oli 5,1 miljonit eurot, sellest 

moodustas toetuse maht miljonit eurot (69% projektide kogumaksumusest) ja 

taotlejate omafinantseeringu maht 1,6 miljonit eurot (31% projektide 

kogumaksumusest). 
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Toetatud projektid 2016. aastal  

Projekti pealkiri, taotleja/TA teenuse osutaja, toetuse maht: 

1. Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele. 

Click & Grow OÜ / TÜ füüsika instituut, 176 400 €. 

2. Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus. 

Celsius Healthcare OÜ / TTÜ eMeditsiini laboratoorium, 42 350 €. 

3. Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks. 

Instigo Eesti OÜ (Reach-U AS ja Pakker Avio AS) / Eesti Lennuakadeemia, 575 

806 €. 

4. Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid. 

Mooncascade OÜ / TÜ arvutiteaduse instituut, 174 090 €. 

5. Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise. 

TFTAK AS / TÜ tehnoloogiainstituut, 105 000 €. 

6. Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline 

oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks 

dikarboksüülhapete derivaatideks. 

Kerogen OÜ / Tallinna Tehnikaülikool, 649 309 €. 

7. Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide 

arendus. 

TFTAK AS / Tervise Arengu Instituut. 70 000 €. 

8. Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse 

hindamiseks. 

GoSwift OÜ / TÜ Arvutiteaduste Instituut, 58 333 €. 

9. BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine. 

Guardtime AS / TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus, 133 044 €. 

10. Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva 

silikoonvahu väljatöötamine. 

Estelaxe OÜ / TÜ Tehnoloogiainstituut,  210 000 €. 

11. Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine. 

Eesti Kindlustusseltside Liit / TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut, TÜ füüsika 

instituut, TTÜ küberneetika instituut, 63 877 €. 
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12. Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute 

teostamine. 

CybExer Technologies OÜ / TTÜ infotehnoloogia teaduskond, 206 640 €. 

13. Logistika- ja transporditeenuste haldamise töövahendi arendus. 

Live Technologies OÜ / TTÜ infotehnoloogia teaduskond, 44 000 €. 

14. Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad. 

Thinnect OÜ / TTÜ infotehnoloogia teaduskond, 946 733 €. 

15. Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali 

tootmisele. 

Brenstol OÜ / TTÜ küberneetika instituut, 57 071 €. 
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Kokkuvõtted ja järeldused 

1. Meetme käivitumine on olnud pisut aeglane. Selle põhjustena võib välja tuua 

meetme uudsuse (sellist meedet pole Eestis varem olnud), ettevõtete vähesed 

vabad rahalised vahendid ning ettevõtete omategevuste sisuline puudumine 

abikõlbulike kulude loetelust. 2017.a võib eeldada taotlemise intensiivistumist, 

kuna meede on taotlejatele tuttavam (seda on 2016.a jooksul aktiivselt 

tutvustatud) ning abikõlbulike omategevuste loetelu ja määra on laiendatud. 

2. Taotluste edukuse määr (42%) on võrreldes sarnaste toetusskeemidega 

suhteliselt kõrge. Kehtestatud kriteeriumipõhised lävendid täidavad oma 

eesmärki ning rahastatud saavad ainult need projektid, millel on lisaks heale 

teaduslikule tasemele piisav potentsiaal projekti tulemused ka ellu viia. 

3. Meetme avamine horisontaalsena (ilma valdkondlike kitsendusteta) on end 

õigustanud, kuna taotlusi on kõigist valdkondadest enam-vähem 

proportsionaalselt. Ka rahastatud taotluste valdkondlikud proportsioonid 

vastavad taotluste valdkondlikele proportsioonidele. 

4. Meetme indikaatorite täitmine võib osutuda problemaatiliseks: 

a. Eeldusel, et rahastatud taotluste keskmine maht (2016.a 248 tuh €) ja 

taotlusega seotud ettevõtete arv (2016.a 1,1 ettevõtet taotluse kohta) 

oluliselt ei muutu ja kõik taotlejad on unikaalsed, on kogu meetmest 

võimalik rahastada ca 110 taotlust, millega on seotud ca 120 ettevõtet, 

mis moodustab 2023. aastaks seatud sihttasemest (200 ettevõtet) ca 

60%. 

b. Eeldusel, et rahastatud taotluste keskmine omaosaluse määr (2016.a 

31%) oluliselt ei muutu, kujuneb kogu meetmest omaosaluse mahuks ca 

12 mln €, mis moodustab 2023. aastaks seatud sihttasemest (15 mln €) 

ca 80%. 


