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Mis on toetuse eesmärgid?
• Aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, 

toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.
• Tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike 

rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades.

• Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt 
vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte.

• Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida 
korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures 
tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet 
tervikuna.

• Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru 
materjalid leiab SA Archimedese veebilehelt.

• Eesti Teadusagentuuri veebilehelt leiab ettevõttele sobilike Eesti 
teadusasutuste kontaktid



Kellele on toetus mõeldud?
• Toetuse taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud 

ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkonda kuuluv uuring või 
tootearendusprojekt teadusasutustes läbi viiakse. 

• Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise 
panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, 
kas tegemist on tootearenduse või 
rakendusuuringuga.

• Ettevõte võib kaasata tellijate ringi ka teisi 
ettevõtluspartnereid, kellega koos 
rakendusuuringust või tootearendusprojektist saadud 
uut teavet kasutada.



Millised on valitud kasvualad?
• Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus 

ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused 
ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada 
neil konkurentsieelise. Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm 
kasvuvaldkonda: 
– 1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud 

teiste majandusaladega (näiteks küberturvalisus, tarkvaraarendus 
või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks); 

– 2) tervisetehnoloogiad- ja teenused - (näiteks biotehnoloogia või 
IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks); 

– 3) ressursside tõhusam kasutamine - (näiteks ettevõtjad, kes 
tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida 
innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi 
põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).



Kui suur on toetuse summa?
Väikeettevõte

Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte

Vähem kui 50 töötajat Vähem kui 250 töötajat Rohkem kui 250 töötajat 

Aastakäive ja/või aastabilansi 
kogumaht ei ületa 10 milj €

Aastakäive ei ületa 
50 milj € ja/või aastabilansi 

kogumaht 
ei ületa 43 milj €

Aastakäive ületab 
50 milj € ja/või aastabilansi 

kogumaht 
ületab 43 milj €

Rakendusuuringud 70% 60% 50%
Tootearendus 45% 35% 25%

Taotletava toetuse maksimaalne summa Taotletava toetuse minimaalne summa
2 miljonit eurot 1 projekti kohta 20 000 eurot 1 projekti kohta



Milliseid kulusid saab 
toetuse abil katta?
• Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste 

elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud 
uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või 
litsentseeritud patentide teenus. See osa peab 
moodustama vähemalt 90% toetuse summast.

• Taotleja ja partneri infrastruktuuri, aparaatide 
ja seadmete kasutamise kulud, mis on otseselt seotud 
projektiga. Need kulud võivad moodustada kuni 
10% toetuse summast.



Kui pikk on toetatavate 
tegevuste periood?
• Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm 

aastat.
• Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud 

hiljemalt 31. augustil 2022.

• I taotlusvoor lõppeb 31.12.2016



Kuidas taotlust esitada?
• Taotlusvormile ligipääsu saamiseks tuleb esmalt 

allkirjastada vastav avaldus ning saata see
e-posti teel aadressile str@archimedes.ee.

• Seejärel on võimalik täita taotlus Eesti 
Teadusinfosüsteemis ETIS.

• Taotluse täitmise juhend koos ekraanivormidega 
on leitav siit.



Kelle käest saan abi?
• Tea Tassa (SA Archimedes) – meetmehoidja. Taotlejate tehniline nõustamine, 

taotluste menetlemine, rahastamisotsuste ettevalmistamine ning rahastatud projektide 
maksetaotluste ja aruannete menetlemine.
tea.tassa@archimedes.ee, 730 0396.
http://archimedes.ee/nutikas

• Viktor Muuli (ETAg) – programmijuht. Taotlejate sisuline nõustamine koostöö 
tegemisel teadus- ja arendusasutustega, meetme juhtkomisjoni töö korraldamine 
rakendusüksuse nõustamisel, taotluste hindamisel, meetme arengu- ja 
tegevussuundade hindamisel ja kavandamisel.
viktor.muuli@etag.ee, 730 0325, 517 7697.
http://www.etag.ee/nutikas

• ETISe kasutajatugi (ETAg) – taotlejate nõustamine taotlemiskeskkonnaga ETIS 
seotud küsimustes.
etis@etag.ee, 730 0373.



Tänan tähelepanu eest!
Tea Tassameetmehoidjatea.tassa@archimedess.ee7300 396


