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Osaku meetmete eesmärgid
• Osaku tüüpi toetusskeeme rakendatakse selleks, et võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKE) ligipääsu ettevõttevälisele innovatsioonialasele teadmisele ehk ergutada teadmus- ja tehnoloogiasiiret.
• Osaku tüüpi toetusskeemide peamine eesmärk on stimuleerida tihedamat koostööd VKE ja innovatsiooniteenuse pakkuja vahel, kelleks enamasti on piirkonna teadusasutus või ülikool. 



EAS Innovatsiooni- ja arendusosaku eesmärgid
• Innovatsiooniosaku eesmärk on esmakordsete kontaktide loomise soodustamine osapoolte vahel (st taotlejal ei tohi olla teenusepakkujaga varasemat koostööd). Innovatsiooniosakut iseloomustab lihtne taotlemine, kiire menetlus, vähene halduskoormus. 
• Arendusosaku eesmärk on soodustada jätkukoostööd, et tekiks sünergia ning võimaldada ettevõttel saada oma idee teostatavuse ja tasuvuse kohta igakülgset teavet. Vajadusel kasutada ka teenuseid, mis on vajalikud uue toote või teenuse arenduse lõppfaasis enne kommertsialiseerimist (nt sertifitseerimine, patendi taotlemine) 



Osakud arvudes
Meetme eelarve 10 mln eur, sellest:
4 mln eur innovatsiooniosak
6 mln eur arendusosak
Meetme tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF)



Üldist
Antav toetus on vähese tähtsusega abi, mille piirmäär ettevõtja kohta on 200 000 eurot 3 aasta peale.

Toetus on ühekordne ehk ettevõte saab seda taotleda üks kord eluea jooksul. Piirang laieneb ka 2007-2013 perioodil toetust saanuile.



Toetatavad tegevused
• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine; 
• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
• teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisaini-lahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine; 
• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine; 
• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine. 



Abikõlblikud kulud
• Innovatsiooniosakus sisseostetavateteenuste kulud (teenusepakkujate ring on piiratud!).
+ arendusosakus lisaks:
• Arendustöötaja personalikulu kuni 50% projekti abikõlblikust summast.
• Materjalide kulud, kuni 20% projekti abikõlblikust summast.



Ootused innovatsiooni- ja arendusosaku projektile
• Teostatavad tegevused peavad olema iseloomult uuenduslikud ning panustama ettevõtja äriprotsessidesse. 
• Innovatsiooniosakus ettevõte teeb esmakordsetkoostööd teenusepakkuja(te)ga.
• Arendusosakus ettevõte teeb jätkukoostöödteenusepakkuja(te)ga.
• Projekti puhul ei ole tegu nö perioodiliselt korduvate tegevustega nagu patentide, sertifikaatide pikendamine.
• Projekti lõpptulemus peaks panustama uue toote, teenuse, tehnoloogia valmimisse.



Võimalikud teenusepakkujad
• teadus- ja arendusasutus; 
• õppeasutus, mis omab kõrgharidustaseme õppe läbiviimise õigust, 
• Tehnoloogia arenduskeskus (TAK),
• Eesti standardikeskus, 
• Eesti metroloogia keskasutus, 
• Euroopa Liidus akrediteeritud kalibreerimis- ja katselabor, 
• Patendiamet, 
• MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde keskus, 
• Patendivolinikud
• juriidiline isik, mis osutab insenertehnilisi teenuseid ja vastab kehtestatud valikukriteeriumitele; + arendusosakus lisaks:
• juriidiline isik, mis osutab oma pädevusvaldkonnas nõustamisalaseid ja uuringute läbiviimisega seotud teenuseid ning vastab kehtestatud valikukriteeriumitele



Innovatsiooniosak
Eesmärgiks tekitada esmakordseid kontakte ettevõtja ja innovatsiooniteenuse pakkuja vahel. Innovatsiooniosaku raames tehtava esmakordse koostöö ergutamine aitab laiendada ettevõtjate hulka, kes kasutavad oma äriprotsesside planeerimisel uut innovaatilist teadmist.
Toetus kuni 4000 eur
Toetuse määr kuni 80%
Projekti kestus kuni 12 kuud.
Teenusepakkujate ring veidi kitsam kui arendusosakus



Arendusosak
Eesmärgiks on toetada jätkukoostööd ettevõtja ja innovatsiooniteenuse pakkujate vahel.
Toetus kuni 20 000 eur
Toetuse määr kuni 70%
Projekti kestus kuni 18 kuud
Teenusepakkujate ring konsultatsioonifirmade võrra laiem kui innovatsiooniosakus.



Taotlemine
– Taotlus esitatakse EASi e-teeninduses.
– Toetust saab taotleda jooksvalt.
– Taotlejaks saab olla VKE.
– Innovatsiooniosaku taotlemine ei ole eelduseks arendusosaku taotlemiseks.
– Arendusosakut ei saa taotleda enne kui eelnenud innovatsiooniosaku projekt on lõppenud st lõpparuanne on kinnitatud.



Välistatud tegevusvaldkonnad
• põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
• müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
• kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);
• tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
• hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920);
• finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K);
• juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus (ka on-linereklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73);
• rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent (EMTAK 2008 jagu N 77 ja EMTAK 2008 jagu N 782);
• joogi tootmine (EMTAK 2008 jagu C110), välja arvatud alkoholivaba joogi, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine. 



Piirangud
• Taotleja juures töötav isik ei tohi olla projekti kestel ega 1a jooksul enne projekti algust teenusepakkuja palgal.
• Innovatsiooniosaku taotlejal ei ole taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud kehtivat lepingut teenusepakkujaga. 



Mis on tehtud?



Tänan!

www.eas.ee
info@eas.ee


