
 

 
 

Kellele on toetus mõeldud?

Milliseid taotlusi ootame?

 
 

 

 

Kellelt nõu küsida?
Viktor Muuli 
ETAg nutika spetsialiseerumise valdkonna juht  
aitab leida lahendusi sisulistele küsimustele enne taotlema asumist ning on abiks 
teaduspartnerite otsimisel. 

Kady Hinn 
(Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, kady.hinn@arinouandla.ee, 742 8402
Tiiu Toots 
(Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, tiiu.toots@arinouandla.ee, 742 8402
Anu Ritson 
(SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) – ettevõtluskonsultant, anu@heak.ee, 656 6641
Ervin Truu 
(SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) – ettevõtluskonsultant, ervin@heak.ee, 656 6641
Annika Maasalu 
(SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) – ettevõtluskonsultant, annika@heak.ee, 656 6641

 

Kontakt: 730 0325, 517 7697, viktor.muuli@etag.ee

Tea Tassa 
SA Archimedes meetmehoidja 

 aitab leida vastuseid taotlemist puudutavatele sisulistele küsimustele. 

Kontakt:  730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

 

ETIS
taotlusvormide täitmise tehniliste küsimustega on abiks 
SA Eesti Teadusagentuuri Eesti Teadusinfosüsteemi haldav meeskond.

Kontakt: 730 0373, etis@etag.ee

 

 

  

Abistavad viited

Äriplaanide koostamisel aitavad

SA Archimedese  kodulehelt leiab taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid eesti ja 
inglise keeles, ETISe avalduse vormi ja korduvate küsimuste vastused

www.archimedes.ee/nutikas

SA Eesti Teadusagentuuri kodulehelt leiab teaduspartneriks sobilike Eesti teadus-
asutuste nimekirja ning taotlemise ja projekti läbiviimise käiku kirjeldava teejuhi

www.etag.ee/nutikas

  

NUTIKAS ettevõtete toetamine 
teadus- ja arendus- 
teenuste tellimisel 

Taotlema on oodatud Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted. Taotleja võib kaasata 
projekti tulemustest huvitatud partnereid.

Ettevõttele vajaliku rakendusuuringu või tootearenduse tellib taotleja eelistatult 
Eesti teadus- ja arendusasutuselt (edaspidi TA asutus). Sobilike Eesti TA asutuste 
nimekirja leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Lähtuvalt meetme eesmärkidest ootame taotlusi, mis vastavad järgmistele 
kriteeriumitele:

1. Taotluse temaatika on seotud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega
• info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste 

sektorite (näiteks IKT kasutamine tööstuses (sh automatiseerimine ja 
robootika), küberturvalisus, tarkvara arendamine); 

• tervisetehnoloogiad ja -teenused (näiteks biotehnoloogia, 
e-tervis (IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks));

• ressursside tõhusam kasutamine (näiteks materjaliteadus 
ja -tööstus, innovaatiline ehitus ehk "tark maja", tervist toetav toit, 
keemiatööstus (sh põlevkivi efektiivsem kasutamine)

2. Projektide tulemusena arendatavad tooted või teenused on teadmiste- ja 
tehnoloogiamahukad ning kõrgema lisandväärtusega.



Kui pikk on toetatavate tegevuste periood?
Toetatavad tegevused ei tohi olla alanud enne taotluse esitamist.

Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm aastat. 
Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 31.08.2022.

Kuidas taotlust esitada?
Taotlusvormile ligipääsu saamiseks tuleb allkirjastada vastav avaldus 
SA Archimedese kodulehel ning saata see e-posti teel aadressile 
str@archimedes.ee. Seejärel on võimalik täita taotlus Eesti Teadusinfosüsteemis 
ETIS (www.etis.ee).

Taotluse täitmise juhend koos ekraanivormidega on leitav nii Eesti 
Teadusagentuuri kui SA Archimedese kodulehelt.

Kuidas taotlust hinnatakse?
 

Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaal koondhindest on järgmised:

• Projekti  mõju  meetme  eesmärkide  saavutamisele – 30%

• Projekti  majanduslik  mõju ja  efektiivsus – 30% 

• Projekti  põhjendatus  ja  teostatavus – 30%

• Projekti  mõju  läbivatele teemadele – 10%

Pärast taotluse esitamist ETISes võib kuluda selle menetlemiseks kuni 60 tööpäeva.  
Kui peaks tekkima lisaküsimusi või vajadus puuduste kõrvaldamiseks, siis võib  
menetlemisaeg pikeneda. 

Milleks saab toetust kasutada?
Toetust saab kasutada nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluva 
rakendus uuringu ja/või tootearendusprojekti tellimiseks TA asutuselt.

Toetatavad tegevused:
• TA asutustelt rakendusuuringute ja tootearenduse tellimine. See osa peab 

moodustama vähemalt 80% abikõlbulikest kuludest.
• Taotleja ja partneri projektiga seotud kulud, sh vahendite ja seadmete kulud, 

muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud (nt materjalikulud, varustuse 
ja samalaadsete toodete kulud) ning projektiga seotud töötajate personali-
kulud. Need võivad moodustada kuni 20% abikõlbulikest kuludest.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 20 000 eurot ja maksimaalne 
2 miljonit eurot projekti kohta. 
Toetuse määr sõltub taotleja suurusest ja toetatava tegevuse liigist 
(rakendusuuringud või tootearendus)

         

      

Kui suur on toetuse määr?

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 €

Ettevõte
suurus

Töötajate arv

Aastakäive ja 
-bilansi 
kogumaht

Aastakäive ei 
ületa 50 milj € 
ja/või aasta-
bilansi kogumaht
ei ületa 43 milj €

Aastakäive 
ületab 50 milj € 
ja/või aasta-
bilansi kogumaht
ületab 43 milj €

70%Rakendus-
uuringute 
toetuse piirmäär

60% 50%

45%Tootearenduse 
toetuse piirmäär

35% 25%

 

 

 
  

  

 
 
 

  

 

 

Taotlusi hindab Eesti Teadusagentuuri juures tegutsev juhtkomisjon, 
kes kaasab hindamisse eksperdid.


