
Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teis-

telt teadusasutustelt ettevõttele vajalikke raken-

dusuuringuid või tootearendusprojekte. Meede 

aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse 

kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete 

koostööd. Meede tõstab ka teadusasutuste või-

mekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute 

läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvald-

kondades (IKT, tervisetehnoloogiad, ressursside 

tõhusam kasutamine). 

Taotletava toetuse suurus võib olla 20 000 

kuni 2 miljonit eurot projekti kohta. Toetatavate 

tegevuste kestus on kuni kolm aastat ja need pea-

vad olema lõppenud hiljemalt 31. augustil 2022. 

Taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud 

juriidiline isik, kelle huvides rakendusuuringut või 

tootearendusprojekti läbi viiakse. Ettevõte peab 

osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, 

mis sõltub ettevõtte suurusest ja toetatavast tege-

vusest. Äriplaani koostamisel on võimalik konsul-

teerida Tartu Ärinõuandla ning SA Harju Ettevõt-

lus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultantidega. 

Meetme rakendaja on SA Archimedes koostöös 

Eesti Teadusagentuuriga ja selle kogumaht Euroo-

pa Regionaalarengu Fondi toel on 26,6 miljonit 

eurot. Käesolevaks hetkeks on saanud toetust 21 

ettevõtet kogumahus 6,4 miljonit eurot. 

Jaanuaris avab SA Archimedes III taotlusvooru. 

Taotlusvooru tänavune toetuse maht on 15 miljonit 

eurot ja voor on avatud kuni 19. detsembrini 2018. 

Taotlusi saab esitada jooksvalt ning neid hindab 

Eesti Teadusagentuuri juures tegutsev juhtkomis-

jon,  kes kaasab hindamisse eksperdid. 

Infopäevad taotlejatele ja teistele huviliste-
le toimuvad 30.01 Tallinnas, hotellis Olümpia ja 
31.01 Tartus, hotellis London. Toimumisaeg on 
kell 10-13. Registreerimine ja lisainfo: www.arc-
himedes.ee/nutikas  

Alljärgnevad lood on aga näited sellest, kuidas 

Eesti ettevõtted sillutavad koostöös ülikoolide ja 

teadusasutustega teed innovatsiooni ning üha nu-

tikama ühiskonna suunas.

Küberneetikud säästavad 
puidutööstusele ressursse

Pea kogu oma toodangu enam kui 50 maailma 
riiki eksportiv AS Thermory soovib avardada pui-
du seniseid kasutusvõimalusi ja sammuda juhtiva 
termotöödeldud puidust toodete pakkujaks maa-
ilmas. Saematerjali optimeerimiseks tuli firmale 
appi Tallinna Tehnikaülikool, kellega koostöös 
viiakse läbi rakendusuuring.
Nõukogu liige Urmo Ilves, kuidas jõudis Ther-
mory toetusmeetme NUTIKAS taotluseni?
Ettevõtte 20 tegevusaasta jooksul oleme kogenud 
jätkuvat kasvu. Ühelt poolt tähendab see häid 
müüginumbreid, kuid teisalt ka pidevat vajadust 
eksporditurgude kasvava nõudlusega kohan-
dumiseks ja seega protsesside parendamiseks. 
Tootmisettevõttena peame olema efektiivsed igas 
etapis, et kasv saaks takistusteta jätkuda ja tarned 
üle maailma täidetud. Lisaks mõjutab puiduette-

võttele omaselt meie kasumlikkust tugevalt just 
tooraine kättesaadavus ja selle omahind. Vaja-
likuks osutuvad „nutikad“ tänapäevased lahen-
dused, et puidutootmise traditsioonilistest toor-
ainega seotud probleemiringidest välja murda 
ja efektiivsust tõsta. Nõnda jõudsime ka nõutud 
dokumentide ja plaanide õigeaegse esitamisega 
NUTIKAS toetuseni.

Millist probleemi aitab koostöö teadusasutuse-
ga teil lahendada?
Koostöö aitab välja töötada juhtimispõhimõtted 
ja neid toetava tarkvara põhimõttelise lahendu-
se, seda optimeerimaks toormaterjaliga seotud 
tootmisahelat (toorme hankimisest kuni toodan-
gu valmimiseni). Projekti teine osapool – Tallin-
na Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut on 
kompetentne partner optimeerimisülesannete 
lahendamisel ja seeläbi ettevõtte tulemuste pa-
rendamisel.

AS Thermory on Eesti kapitalil põhi-
nev edukas puidutööstus-ettevõte, 
mis tegutseb aastast 1997. Ettevõtte 
tooteportfelli esindab enam kui 50-s 
riigis üle maailma bränd Thermory, 
kuhu kuuluvad termotöödeldud täis-
puidust terrassi-, voodri- ja põranda-
lauad ning saunamaterjal. Puidu ter-
motöötlus on firma põhifookus. See 
kujutab endast puidu kemikaalivaba 
töötlust, mille käigus vaid veeauru 
ja temperatuuri mõjul parendatakse 
oluliselt tavapuidu vastupidavust. Et-
tevõtte peakontor asub Tallinnas ning 
tootmiskompleks Harjumaal. Grupis 
töötab ca 250 inimest.

NUTIKAS ETTEVÕTE 
  Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö erileht  

Näide Thermory tootevalikust. Foto: Thermory 

NUTIKAS ehk “Rakendusuuringute toetamine nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” on üks suuremaid 
ettevõtetele teadusuuringuteks ning tootearenduseks mõeldud 
toetusmeetmeid Eestis. Eelmiste taotlusvoorude kestel on tuge 
saanud näiteks tarku kasvupotte arendav Click&Grow, tarkvara 
maastikul tuntud Mooncascade ning nutikat vähiravi uuriv ToxInvent. 

Toetusmeede toob ettevõtted ja ülikoolid koostööle



Värskendage end Värskaga! Peagi ka nina kaudu!?

Ei leidu ilmselt kaasmaalast, kes poleks joonud mi-
neraalvee sünonüümiks saanud Värska vett. Tundu-
valt väiksem aga vist on nende hulk, kes teavad, et 
AS Värska Sanatoorium töötab koos Tartu ülikooliga 
välja uuelaadset ninapihustit. Ja selles kasutatakse� 
aimasite õigesti – kohalikku mineraalvett.  

AS Värska Sanatoorium soovis Värska mineraal-
vett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest 
veelgi enam väärtustada ning leida sellele uusi ja in-
novaatilisi kasutusvõimalusi. Selleks mõeldi välja nii 
Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote 
– mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine. 

Värskendavale ideele tuli kuurortravikeskuse 
peaarst dr Külli Margus. Kui seni kasutas spaa mine-
raalvett üldvannides, siis peaarsti arvates tasus uuri-
da selle omadusi ka ülemiste hingamisteede raviks. 

Võrgustatud ning tarku 
keskkondi arendatakse 
Mustamäel

Targad hooned ja nutikas keskkond? Kõlab justkui 
ulme? Ometi sünnib see siinsamas Eestis. Koos-
töös paljude maailma tipptootjatega intelligentse 
valgustuse valdkonda kujundaval kõrgtehnoloo-
gia ettevõttel Thinnect OÜ on peakorter Silicon 
Valleys ja arendusbaas Mustamäel. Seal tegut-
setakse kõrvuti Tallinna Tehnikaülikooliga, mille 
automaatikainstituut aitab firmal edendada Tar-
ga Keskkonna Võrgutehnoloogiaid. 

Thinnect OÜ tegevjuht Jürgo Preden, millega teie 
ettevõte täpsemalt tegeleb?
Oleme hõivatud Asjade Interneti kommunikatsioo-

nitehnoloogia arenduse ning sama valdkonna tee-

nuste pakkumisega. Meie tehnoloogia loodi algselt 

Defendecis, oleme selle spin-out. Lisaks kasutame 

TTÜ Proaktiivtehnoloogiate Teaduslaboris Leo Mõ-

tuse juhendamisel välja töötatud ProWare proak-

tiivse vahevara kihti. See võimaldab luua Asjade 

Interneti süsteemides hajutatud rakendusi. Meie 

tehnoloogia võimaldab teha keskkondi (hooneid, 

linna) targaks, mis omakorda hoiab kokku energiat 

ning teeb keskkonna inimeste jaoks meeldivamaks. 

Thinnecti tehnoloogiat kasutab näiteks Cityn-

tel oma Targa Linna rakendustes ja nii Tallinnas 

kui ka Tartus on paigaldatud üle 500 valgusti, mis 

sisaldavad meie tehnoloogiat. Meil on kokkulepe 

ka ühe maailma juhtiva LED valgustitehnoloogia 

neraalvett üldvannides, siis peaarsti arvates tasus 
uurida selle omadusi ka ülemiste hingamisteede 
raviks. “Otsisime erinevaid allikaid ja asusime 
EASi innovatsiooniosaku raames esimese etapi-
na kaardistama üldiselt mineraalvee ja ravimuda 
kohta tehtud uuringuid. Jätkuprojektina kitsen-
dasime teemat NUTIKAS toetuse abil ja soovime 
teada Värska leiukoha mineraalvee sobivust loo-
dusliku ninasprei tootmiseks,” meenutab kuurort-
ravikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht 
Triin Päid esimesi samme toote arendamiseks. 

Toetusmeetme taotlusprotsessi ta väga kee-
ruliseks ei pea. Selleks tuli täita vajalikud tabelid 
ja korraldada hange. “Meetmenõustajad on väga 
abivalmid ja kui tekib pisemgi kahtlus, tasub alati 
nende poole pöörduda,” soovitab Päid. Nüüdseks 
ongi koostöös Tartu Ülikooli ökoloogia ja maatea-
duste instituudiga sündival projektil 20 000 euro-
ne toetus Sihtasutuselt Archimedes. 

ühiskondlikele sõidukitele. 
Kümme aastat Võrumaal tegutsenud Estelaxe 

OÜ on võtnud visiooniks ehitada suhteliselt piiratud 
tingimustes üles firma, mis rajab edulugu kliendile 
orienteeritud müügistrateegia toel. Eesti erakapita-
lil põhinev ettevõte valmistab polüuretaantooteid ja 
pani hiljuti tootearenduse tarvis seljad kokku Tartu 
ülikooliga. 

Ettevõtte Estelaxe juhataja Peeter Piirimägi sõ-
nul aitab NUTIKAS toetus firmal saavutada silikoon-
vahtudele väga head tulekindlust. Rakendusuuringu 
taotlemise ettevalmistamine toimus koostöös ülikoo-
liga ja nõnda jõudiski 38 töötajaga firma edukalt Arc-
himedese toetuseni. Euroopa Regionaalarengu Fondi 
toetus moodustab tervelt 210 000 eurot projekti 300 
000 eurosest kogueelarvest. 

pakkujaga, kes valis Thinnecti oma targa valgus-

tuse lahenduse realiseerimiseks. Koostöös antud 

ettevõttega pakume seda lahendust nende 30 000 

valgustitootjast kliendile üle maailma. Meie tehno-

loogiat katsetavad Philips, Panasonic, United Tech-

nologies (OTIS liftid, Carrier õhukonditsioneerid, 

Pratt&Whitney) ning Foxconn. 

Mil moel käis NUTIKAS toetuse taotlemine ja kui-
das te selleni jõudsite? 
NUTIKA taotlemine võttis aega üle poole aasta. 

Peamiseks väljakutseks oli Thinnect tehnoloo-

gia unikaalsuse selgitamine ning projekti piiride 

määratlemine. Kuna Thinnecti juhina olin varem 

töötanud TTÜ-s ning mul oli kogemust sarnaste 

uurimisprojektide taotluste kirjutamise ja projekti-

de realiseerimisega, siis oli selle võrra lihtsam su-

helda TTÜ ning Eesti Teadusagentuuriga. Kindlasti 

on tähtis leida head partnerid teadusasutusest, 

kes on valmis koos ettevõttega projekti läbi viima. 

Kuna alustaval ettevõttel on alati ressursse piira-

tult, siis jälgime erinevaid rahastamise võimalusi 

ning läbi selle leidsime ka NUTIKAS rahastamise 

programmi. 

Millist probleemi aitab toetuse kasutamine teie 
ettevõttel lahendada?
Toetuse abil saame valideerida ja arendada Thin-

necti võrgutehnoloogiat ning samuti valideerida ja 

arendada ProWare proaktiivse vahevara kihti. See 

võimaldab tõsta meie tehnoloogia töökindlust ning 

pakkuda uusi omadusi, mida ei oleks võimalik pak-

kuda ilma seda projekti läbi viimata. 

Värskendage end Värskaga! 
Peagi ka nina kaudu!?

Ei leidu ilmselt kaasmaalast, kes poleks joonud 
mineraalvee sünonüümiks saanud Värska vett. 
Tunduvalt väiksem aga vist on nende hulk, kes 
teavad, et AS Värska Sanatoorium töötab koos 
Tartu ülikooliga välja uuelaadset ninapihustit. Ja 
selles kasutatakse, aimasite õigesti – kohalikku 
mineraalvett.  

AS Värska Sanatoorium soovis Värska mine-
raalvett kui unikaalset maapõueressurssi prae-
gusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele 
uusi ja innovaatilisi kasutusvõimalusi. Selleks 
mõeldi välja nii Eesti kui ka maailma kontekstis 
unikaalne toode – mineraalveel baseeruv ninas-
prei. 

Värskendavale ideele tuli kuurortravikeskuse 
peaarst dr. Külli Margus. Kui seni kasutas spaa mi-

Innovatsioon ühistranspordis 
- mittesüttivast materjalist 
istmed

Uued tuleohutuse standardid innustasid Parksepas 
tegutsevat ettevõtet Estelaxe arendama koos Tartu 
Ülikooli tehnoloogiainstituudiga välja mittesüttivat 
silikoonvahtu, millest teha istmepatju nii ühistrans-
pordile kui väiksematele mootorsõidukitele. 

Kahe osapoole koostöös toimuva nutika spetsia-
liseerumise rakendusuuringu eesmärk on töötada 
välja tööstuslikult vormitav ning absoluutselt mit-
tepõlev silikoonvaht. See on mõeldud alternatiiviks 
praegu kasutatavale polüuretaanvahule, millest val-
mistatakse istmepatju nii väiketranspordile kui ka 

Toimetas: Sven Paulus sven.paulus@etag.ee

Täname koostööpartnereid. 

Masinõppe algoritmid 
finantskirjaoskuse teenistuses

Kahe Eesti oma valdkonna suure tegija Swedbanki 
ja Tartu Ülikooli koostöö meetme NUTIKAS raken-
damisel on näide sellest, kuidas edendada tead-
mistepõhist majandust ning innovatsiooni. Kaks 
aastat vältavasse 350 000€ eelarvega projekti 
panustas Euroopa Regionaalarengu Fond pea 140 
000 eurot. Ettevõtmise eesmärk on lõimida tea-
duses loodu ettevõtlusega ning täiendada masi-
nõpet, kasutades selleks firma andmeid.

Koostöö raames analüüsib TÜ arvutiteadus-
te instituut süvendatult Swedbanki eraklientide 
andmemasse. Selleks alustasid mullu mais Swed-
bankis tööd kolm TÜ teadurit tarkvaratehnika pro-
fessori Marlon Dumas’ uurimisgrupist, kes uurivad 
panga andmebaase ja arendavad tõhusamaid alg-
oritme klientidele isikustatud soovituste tegemi-
seks. 

Näiteks saab pank seejärel jagada kliendile sõl-
tuvalt tema vanusest nõuandeid rahaliste puhvrite 
tekitamiseks, seda juhul, kui inimene pole sääst-
misega veel alustanud. Taoline arendus võimaldab 
mikrosegmenteerimist, ennustavat analüütikat 
ning dünaamilise hinnastamise ja diskonteerimise 
kasutuselevõttu. 

Swedbanki poolt projekti vedava Veronika 
Plotnikova sõnul toetab ja osaleb pank erinevates 
algatustes, millega aitab Eesti ühiskonnal edenda-
da finantskirjaoskust ja  ettevõtlust ning panustab 
seeläbi kogu ühiskonna arengusse. “Teadusuurin-
gud ja ka praktika kogu maailmast on korduvalt 
kinnitanud, et riikide majanduslik heaolu sõltub 
sellest, kuidas teadusasutused ja ettevõtted ühiselt 
innovatsioonile kaasa aitavad,” ütles Plotnikova. 

Tohutute kliendiandmebaaside analüüsimine 
ja arendamine Tartu Ülikooli abiga aitab Plotniko-
va sõnul teha klientidele paremaid pakkumisi, mis 
omakorda viivad Eesti inimesi parema ning teadli-
kuma finantskäitumiseni. 

Estelaxe uudsed silikoonvahud on muuhulgas mõeldud väikesõidukite 
istmepatjade valmistamiseks. Foto: Estelaxe 

Klient võtmas mineraalveevanni Värska kuurortravikeskuses. Foto: AS Värska Sanatoorium 

Thinnect OÜ tegevjuht Jürgo Preden koostööpartneriga. Foto: Thinnect 




