
Toetusmeede annab firmadele 
tootearendusel eelise
Kuidas parima tulemuse nimel 
edukalt lõimida tootearendust 
ning teadusmahukat lähenemist? 
Siin ulatab ettevõtetele abikäe toe-
tusmeede NUTIKAS, mis aitab fir-
madel koostöös teadusasutustega 
teostada vajalikke tootearendus-
projekte või rakendusuuringuid.

Nutika spetsialiseerumise kas-
vuvaldkondade (IKT, tervisetehno-
loogiad- ja teenused, ressursside 
tõhusam kasutamine) edendami-
seks mõeldud meetmest NUTIKAS 
saab taotleda toetust suurusjär-
gus 20 000 kuni 2 miljonit eurot 
projekti kohta. Toetatavate tege-
vuste kestus on kuni kolm aastat 

ja need peavad olema lõppenud 
hiljemalt 31. augustil 2022. Taotle-
jaks saab olla Eesti äriregistris re-
gistreeritud ettevõte, kelle huvides 
rakendusuuringut või tootearen-
dusprojekti läbi viiakse. 

Ettevõte peab osalema uurin-
gus omapoolse rahalise panuse-
ga, mis sõltub ettevõtte suurusest 
ja toetatavast tegevusest. Äriplaa-
ni koostamisel on võimalik konsul-
teerida Tartu Ärinõuandla ning SA 
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskesku-
se ettevõtluskonsultantidega. 

Meetme rakendaja on SA Arc-
himedes koostöös Eesti Teadus-
agentuuriga ja selle kogumaht Eu-

roopa Regionaalarengu Fon-
di toel on 26,6 miljonit eurot.

Jaanuaris avas SA Archi-
medes III taotlusvooru. Taot-
lusvooru tänavune maht on 
15 miljonit eurot ja voor on 
avatud kuni 19. detsemb-
rini 2018. Taotlusi saab 
esitada jooksvalt ning 
neid hindab Eesti Tea-
dusagentuuri juures te-
gutsev juhtkomisjon,  kes 
kaasab hindamisse eks-
perdid. 

Vaata ka:  
www.etag.ee/nutikas  

NUTIKAS ootab ettevõtjaid taotlema

Miks on ettevõtjal tark taotleda NU-
TIKAS meetmest toetust ja kuidas 
kummutada eelarvamus, et taot-
lus- ja aruandlusprotsess on sel-
le puhul liiga bürokraatlik? Vastab 
Eesti Teadusagentuuri nutika spet-
sialiseerumise vald konna juht Vik-
tor Muuli.

Kui ettevõttel endal puudub  
vajalik kompetents või tehno-
loogiline baas, mida on vaja uue 
toote või teenuse arendamiseks, 
ja teadusasutustes on need mõle-
mad olemas, siis on selline koos-
töö ettevõtte jaoks väga tõhus ja 
efektiivne võimalus oma arengut 
toetada. 2017. aasta lõpus viisi-
me läbi meedet puudutava tagasi-
side küsitluse ettevõtete seas. Kui 
toetust varem mittetaotlenud ette-
võtetest tervelt veerand pidas taot-
lemist näiliselt keerukaks, siis selle 
protsessi läbi teinud ettevõtted pi-
dasid toetuse mahu ja bürokraatia 
vahekorda igati mõistlikuks.

NUTIKAS meetmel käib kolmas 
taotlusvoor. Kuidas on meetmel 
seni läinud ehk kui palju on olnud 
taotlusi ja kui palju on välja jaga-
tud toetusraha? Vastab SA Archi-
medes meetmehoidja Tea Tassa.

2018. aastal avatud kolman-
dasse taotlusvooru on esitatud 13 
taotlust, neist neli on rahastatud, 
kolme ei rahastatud ja kuus on hin-
damisel. Rahastatud taotlused on 
saanud toetust kogusummas 247 
762 €. Vooru eelarve jääk on 14 
752 237 €.

Kokku on perioodil jaanuar 
2016 kuni august 2018 esitatud 
81 toetuse taotlust kogusummas 
37 755 850 eurot. Hinnatud on 71 

taotlust. Rahastatud on 32 projek-
ti, toetuse kogusummas 10 532 
648 eurot. Seega on saanud rahas-
tust 45% hinnatud taotlustest.

Kokku on meetme eelarve 26 
586 466 €, meetme eelarve jääk on 
hetkel 16 053 818 €. Valdkondlik 
jaotus on üsna ühtlane, enim ehk 
21 on IKT projekte, ressursside tõ-
husama kasutamise vallas on neid 
17 ja tervisetehnoloogiate puhul 8. 
III voor kestab kuni 19.12.2018 või 
eelarvemahu täitumiseni.

Milline ettevõtja võiks päris kind-
lasti mõelda meetme taotlemisele?

Taotlemisele võiks mõelda ette-
võte, kes tunneb, et vajab oma et-
tevõtte edasiseks arenguks tõuget 
innovatsiooni näol, ettevõte, kes 
soovib kasvada teadmusmahuka-
maks või kellel jääb toodete ja tee-
nuste arendamisel oma kompe-
tentsist vajaka.

Milline on olnud tagasiside seni 
taotlenud ettevõtetelt? 

Võiks öelda seda, et taotlus-
protsess võib tunduda esmapilgul 
keeruline, kuid koostöös valitud TA 
asutusega ei tohiks taotluse kok-
kupanek olla liiga vaeva nõudev. 
Edasine projekti kulude esitamise 
protsess on kiire ja ilma suurema 
bürokraatiata.

Kaugjuhitav 
sõiduk tuleb 
päästjatele 
appi 

ETAg ja SA 
Archimedes 
jagavad partneritega 
Ettevõtlusnädalal 
infot rahastus- ja 
koostöö võimaluste 
kohta  

Ettevõtlusnädal on suurim kodu-
maine ettevõtlusfestival, mis toi-
mub oktoobri esimesel nädalal 
kõikjal üle Eesti. SA Archimede-
se, Eesti Teadusagentuuri, Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutu-
se, ADAPTERi ja MAK-võrgustiku 
koostöös toimuvad neljas Ees-
ti linnas ettevõtjatele mõeldud in-
foseminarid. Lisaks tutvustatak-
se meedet NUTIKAS 16. oktoobril 
Kuressaares toimuval meetmete 
infoseminaril.

Võrus, Tartus, Tallinnas ja Jõh-
vis toimuvate seminaride käigus 
tutvustatakse lähemalt ettevõte-
te ja teadusasutuste koostöö toe-
tamiseks mõeldud meedet NUTI-
KAS. Selle raames jagavad oma 
kogemusi ka toetust taotlenud et-
tevõtted. Samuti antakse ülevaa-
de, millistes EL teadusprogram-
mi Horisont 2020 osades saavad 
ettevõtted osaleda ja esitletakse 
konkreetselt ettevõtetele suuna-
tud toetusskeeme. 

EAS tutvustab ettevõtte aren-
guprogrammi ning Adapter.ee 
näitab, kuidas ühe kontaktpunk-
ti kaudu saab ettevõte juurdepää-
su enam kui 3500 teadlase ja inse-
neri teadmistele ja oskustele. Li-
saks jagatakse seminaridel teavet 
teadus- ja tehnoloogiapakti osas 
ning räägitakse sellestki, kuidas 
koolid ja ettevõtted saavad oma-
vahel koostööd teha. Pärast ette-
kandeid toimuvad huvilistele kon-
sultatsioonid.

NUTIKAS meede Tallinna innovatsioonifoorumil MELT 2018  
 Foto: Sven Paulus / ETAg

AS Milrem arendatav kaugjuhitav 
päästeplatvorm  Foto: AS Milrem

NUTIKAS toetusemäärad sõltuvad ettevõtte suurusest ja käibest.

Möödunud põuane suvi tõi 
Eestis ja mujal Euroopas kaa-
sa suuri metsatulekahjusid. 
Loodetavasti tuleb juba vars-
ti sellistel puhkudel tuletõrju-
jatele appi AS Milrem pääste-
platvorm, mille pea 2-miljonili-
se eelarvega rakendusuuringut 
toetab NUTIKAS meede. Ees-
märk on arendada kaugjuhita-
vate sõidukite võimet väljas-
pool korrapärast linnakeskkon-
da oma ümbrust ja asukohta 
tajuda ning ise hakkama saada 
olukorras, kus side operaatori-
ga ja satelliitpositsioneerimine 
võib katkeda. Lähemalt rääkis 
projektist TÜ ja TalTech tead-
laste konsortsiumiga koostööd 
tegeva Milremi arendusprojek-
tide juht Heli Lukner.

AS Milrem arendab mehitamata 
maastikusõidukeid. Ettevõtte 
toodete hulka kuuluvad nii sõi-
dukid ise kui ka nende juhtimis-
süsteemid ja valdkonnaspetsii-
filised tööriistad. Meie väga kii-
relt arenevas ärivaldkonnas on 
edu aluseks aktiivne koostöö 
teiste ettevõtete, riigiasutuste 
ja teadlastega. 

NUTIKAS meetmes taotlesi-
me toetust sõiduki juhtimisau-
tonoomia arendamiseks koos-
töös Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Tartu Ülikooliga. Usume, et Ees-
ti teadlastel on suur potentsiaal 
toetada Eesti ettevõtteid. See-
pärast otsisime partnereid töö-
rühmade hulgast, mille tege-
vusvaldkonnad on lähedased 
Milremi jaoks oluliste uurimis-
suundadega. Arendusprojekti 
ettevalmistamine algas 2017. 
aasta kevadel ning taotluse esi-
tamiseni jõudsime sama aasta 
lõpuks. 

Projekti ettevalmistamine on 
aidanud meil paremini mõista 
Eesti teadusasutustega koos-
töö tegemise spetsiifikat. Kui 
läbirääkimised partneritega lõ-
pevad edukalt, arendab projekt 
kindlasti nii Milremi ekspordipo-
tentsiaali kui ka osalevate üli-
koolide konkurentsivõimet tea-
dusmaailmas.

NUTIKAS ETTEVÕTE

Infoseminarid toimuvad:  

 L Võrus (Stedingu kohvik,  
Stedingu maja, Kreutzwaldi  
15, Võru) esmaspäeval,  
1. oktoobril algusega kell 15. 

 L Tartus (Dorpati konverentsi-
keskus, Petersoni saal,  
Turu 2, Tartu) teisipäeval,  
2. oktoobril algusega kell 14. 

 L Tallinnas (SEB innovatsiooni-
keskus, Tornimäe 2, Tallinn) 
kolmapäeval, 3. oktoobril  
algusega kell 13. 

 L Jõhvis (Kaubanduskeskus 
Tsentraal, Keskväljak 4,  
Jõhvi) reedel, 5. oktoobril  
algusega kell 13. 

 L Kuressaares (kohal ainult  
meede NUTIKAS) (Hotell  
Meri konverentsisaal,  
Pargi 16, Kuressaare)  
teisipäeval 16. oktoobril  
algusega kl 12.30.

Vaata lisaks:  
https://ettevotlusnadal.ee

Ettevõtte suurus Väikeettevõte Keskmise  
suurusega ettevõte

Suurettevõte

Töötajate arv Vähem kui  
50 töötajat

Vähem kui  
250 töötajat

Rohkem kui 
250 töötajat

Aastakäive ja 
-bilansi  
kogumaht

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 €

Rakendusuuringute 
toetuse piirmäär

70% 60% 50%

Tootearenduse 
toetuse piirmäär

45% 35% 25%
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Rakendusuuring aitab pangal tõhustada hoolsusmeetmeid
NUTIKAS meetmest on abi mitmes 
valdkonnas ja heade partnerite ühi-
ne pingutus võib viia uute projekti-
deni. Nõnda on Swedbank koos Tar-
tu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga 
teostamas oma teist NUTIKAS pro-
jekti. Lisaks varem alustatud koos-
tööle eraklientide segmendi analüü-
tika arendamiseks on nüüd võetud 
eesmärgiks hoolsusmeetmete tõhu-
suse ja kuluefektiivsuse tõstmine. 

Swedbank toetab ning osaleb 
mitmetes ühiskonda edendavates 
algatustes, tehes sealjuures tihedat 
koostööd Eesti ülikoolidega siinse 
majanduse teadusmahukuse suuren-
damiseks. NUTIKAS meetme poolt 
pisut rohkem kui 100 000 euroga toe-
tatud projekti raames arendatakse 
meetodeid keeruliste ja struktureeri-
mata andmete eeltöötlemiseks ning 
töötatakse välja andmeteaduse la-

hendusi, et muuta kahtlustäratavate 
finantstegevuste tuvastamine veelgi 
täpsemaks ja spetsiifilisemaks.

«Teeme NUTIKAS toetusmeet-
me raames koostööd Tartu Ülikoo-
liga andmeteaduse meetmete väl-
ja töötamiseks, mis aitaksid tõhus-
tada finantssektoris rakendatavaid 
hoolsusmeetmeid. NUTIKAS raa-
mistikus on Swedbankil Tartu Üli-
kooliga kaks rakendusuuringute 

koostööprojekti. Esimene neist, mis 
algas 2017. aasta kevadel, kesken-
dub andmeteaduse meetodite aren-
damisele täpsemate personaalse-
te pakkumiste tarbeks. Kuna projekt 
on olnud edukas, alustasime Tartu 
Ülikooliga 2018. aasta sügisel uut 
rakendusuuringute koostööd. Kaks 
aastat kestva projekti jooksul tee-
vad arvutiteadlased professor Mar-
lon Dumas’ juhtimisel tihedat koos-

tööd panga valdkondlike ekspertide-
ga. Rakendusuuringute eesmärk on 
tuvastada ning testida võimalikke 
andmeteaduse meetodeid. Näiteks 
hõlmab see kahtlustäratavate fi-
nantstegevuste täpsemat ning spet-
siifilisemat tuvastamist ning selle 
tarbeks senisest efektiivsemat kee-
ruliste ja struktureerimata andme-
te kaasamist,» tutvustas koostööd 
Madis Ollikainen Swedbankist.

Vaade ülikoolist: meede kasvatab  
ettevõtlus lepinguid 
Teadusasutusi ning ettevõtjaid ühis-
projektide juurde toov NUTIKAS 
meede on kasulik mõlemale osapoo-
lele. Millised on siin TalTechi koge-
mused, sellest kõneles tehnoloogia-
siirde talituse juhataja Kaja Kuivjõgi.

Kuidas on NUTIKAS meede aidanud 
kaasa ettevõtete ja teie ülikooli koos-
tööle?

Meede on olnud hea algus ülikoo-
lide ja ettevõtete koostöökogemuse 
tekitamiseks ja arendamiseks, sa-
muti tootearendusse teadlaste kaa-
samiseks. High-tech-tehnoloogiate 
kaasamiseks tootearendusse on krii-

tiline katta tootearenduse elukaare 
ulatuses kõik etapid, st etapid eeluu-
ringust kuni tööstusliku prototüübini.

   
Kuivõrd on meede aidanud kasva-
tada teie teadusasutuse ettevõtlus-
koostöö mahtu?

Ettevõtetega sõlmitud lepingu-
test võtavad NUTIKA meetmest ra-
hastatud tööd küllalt olulise osa, kuid 
huvi ja potentsiaali oleks ilmselt ena-
maks. Ka Eesti mõistes suured ette-
võtted on huvitatud NUTIKA meetme 
kasutamisest oma tootearenduses. 
Seega on NUTIKA meetmel ettevõt-
luslepingute kasvule oluline mõju.

Testlabor, mis mahub taskusse 
Nakkushaigused on inimkonnaga 
pikalt kaasas käinud ega näita kau-
geltki märke taandumisest. Hoid-
maks kokku analüüsidele kuluvat 
raha ja arstijärjekordades seismi-
se aega, toob Eesti-Saksa ettevõ-
te Selfdiagnostics kodukasu-
tajani PCR (Polymerase Chain 
Reaction) lahenduse, mis on  
nakkushaiguste diagnoosimi-
se valdkonnas laboritehnoloo-
gia kuldstandard. 

Selfdiagnosticsi arendatav 
toode on täpsuse ja tund-
likkuse poolelt vabalt 
võrreldav laboritestide-
ga. Samas pole diagnoo-
si saamiseks tarvis eraldi 
laborisse minna või kasuta-

da spetsiaalseid instrumente. Ala-
tes 2010. aastast on TÜ vilistlas-
test välja kasvanud teadusmahuka 
lähenemisega Selfdiagnostics töö-
tanud selle nimel, et nakkushaigu-
si saaks testida võimalikult lihtsalt, 
odavalt ning eelistatavalt kodus. Kui 
seni on haigusnäitajaid analüüsitud 
pigem suurtes laborites, siis Self-

diagnostics on keerulise apara-
tuuri ära mahutanud umbkau-
du mobiil telefoni suurusse test-
seadmesse, mida peaks juba 
varsti saama osta kõige tavalise-
mast apteegist.

Koos Tartu Ülikooli tehnoloo-
giainstituudiga läbi viidava pro-
jekti eelarveks on enam kui 1,6 
miljonit eurot. Ettevõtte kaas-
asutaja ning tegevjuht Marko Le-
hes usub, et toode muudab me-
ditsiinivaldkonda. «Me anname 
inimesele võimaluse teha esime-
sed sammud diagnoosimisel ise, 
pärast seda saab ta minna tule-
musega arstile ning see kinnitab 
diagnoosi ja määrab ravi,» annab 
Lehes aimu tulevikumeditsiinist. 

NUTIKAS on abiks põlevkivi tõhusal kasutamisel  
Meie üht peamist maavara põlevki-
vi on uute teadmiste valguses või-
malik kasutada säästlikumalt. See-
pärast teeb Eesti Energia koostööd 
TalTechi geoloogia instituudiga, et 
uurida ja katsetada kombainkaevan-
damisel tekkiva mäemassi erinevaid 
rikastamismeetodeid. Lähemalt tut-
vustas projekti Einar Kivimäe Eesti 
Energiast.

Millega teie ettevõte tegeleb ja mil-
les seisneb teie NUTIKAS meetme 
projekt?

NUTIKAS meetme raames teh-
tava rakendusuuringu eesmärk on 
uurida ja katsetada põlevkivi pika-

ee (longwall) kombainkaevandami-
sel tekkiva mäemassi erinevaid ri-
kastamismeetodeid, nt märgsetita-
mine, rasketes vedelikes setitamine, 
sõelumine, valikpurustamine jne. Ri-
kastamine on vajalik, et tõsta kau-
bapõlevkivi kütteväärtust, mis see-
järel tarnitakse elektri- või õlitootja-
tele. Lisaks luuakse uuringu käigus 
arvutusmudel, mis peab lihtsusta-
ma rikastamistehnoloogia valikut 
uue kaevanduse rajamisel või toote-
arenduse puhul.

Mismoodi käis NUTIKAS toetuse 
taotlemine ja kuidas te selleni jõud-
site?

NUTIKAS toetuse taotlemise eel-
töö kestis vähemalt pool aastat. 
Uurisime erinevaid teadusuuringu-
te rahastamise võimalusi ning ka 
koostöökohtumistel ülikoolidega 
soovitati meile esmalt proovida just 
NUTIKA meedet, mille üks kasvu-
valdkondadest – ressursside tõhu-
sam kasutamine – sobis suurepära-
selt ka meie ettevõtte eesmärgiga. 
Taotlusprotsess oli arusaadav, kõigi-
le tekkinud küsimustele saime vas-
tused meetme hoidjalt.

Millist probleemi aitab toetuse ka-
sutamine teie ettevõttel lahendada?

Projekti eesmärk on suurener-

geetika valdkonnas põlevkivitööstu-
se ressursse väärindada, et suuren-
dada põlevkiviressursi efektiivset 
kasutamist, vähendada eriheitmete 
ja jäätmete tekkimist. See eesmärk 
lähtub meie omaniku – Eesti riigi – 
seatud ootustest ja Eesti Energia 
strateegiast.

Millist lisandväärtust on NUTIKAS 
meede aidanud ettevõttele luua?

NUTIKAS meede on aidanud 
meie ettevõttel ideid käivitada ning 
tegeleda innovaatiliste projektidega, 
mille kaudu saame energiatootmi-
se tehnoloogiaid efektiivsemaks ja 
keskkonnahoidlikumaks arendada.

Positiivse rahastamisotsuse on 
saanud meie projektid «Mehhani-
seeritud laavakompleksist tuleva 
mäemassi rikastamise võimaluste 
uuring» ning hiljuti lisandus toetatud 
projektide nimekirja ka «Markšeide-
ritööde kaugseiremeetodite abil 
efektiivistamise võimaluste uuring», 
mille käigus uurime kaugseirelahen-
duste kasutamist mõõdistustöö-
del, mis muudaks markšeideritööde 
teostamise põlevkivikaevandustes 
ohutumaks. NUTIKAS meede või-
maldab kaasata meie arendustöös-
se Eesti teadusasutuste helgemaid 
päid ning laiendada koostööd Eesti 
Energia ja ülikoolide vahel.

NUTIKAS ETTEVÕTE

Foto: Marianne Loorents,  
Virumaa Teataja

Selfdiagnosticsi  
suguhaiguste  

kiirtest.  
 

Foto:  
Selfdiagnostics

Toimetas: Sven Paulus, sven.paulus@etag.ee
Täname koostööpartnereid!
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