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Mis on toetuse eesmärgid? 
 

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

– Alates III taotlusvoorust võib ühe projekti raames tellida nii 
rakendusuuringut kui ka tootearendust. 

 

• Tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike 
rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades. 

 

• Aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, 
toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. 

 



Kellele on toetus mõeldud? 
• 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. 



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 € 

Rakendus-
uuringud 

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 



Millised on valitud kasvualad? 
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). 



Milliseid kulusid saab 
toetuse abil katta? 1/1 
1) Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks 
vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise 
teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste 
kulud (vähemalt 80% projekti abikõlblikest kuludest). 

2) Vahendite ja seadmete kulud ulatuses ja ajavahemikul, mil 
neid kasutatakse projekti jaoks. 

- Seadmete soetamine ei ole lubatud. Abikõlblikud on projekti 
abikõlblikkuse perioodil soetatud seadmete amortisatsiooni kulud. 

- Kulu, mis on toetuse saajale varem hüvitatud teisest meetmest või 
riigieelarve või muudest välisabi vahenditest, ei ole abikõlblik. 

3) Muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud nagu 
materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud. 

- Peetakse silmas materjalide, tarvikute, kemikaalide jms kulusid. 



Milliseid kulusid saab 
toetuse abil katta? 1/2 

4) Taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate 
personalikulud. 

- Peetakse silmas kulusid seoses teadustöötajate, tehnikute ja muude 
abitöötajatega 

Taotleja ja partneri kulude osakaal punktides 2) – 4) võib 
moodustada kuni 20% projekti abikõlblikest kuludest. 

Partneri all peetakse silmas teist ettevõtet, mitte TA asutust. 

Punktides 2-4 toodud piirangud ei kehti TA asutustele. 

TA asutus võib soetada projektist seadmeid vastavalt 
põhjendatud vajadusele. 



Mida peaks teadma TA asutuse kohta? 

• Avaliku teadus- ja arendusasutusena ehk avaliku TA asutusena on 
käesoleva määruse kontekstis määratletud ülikoolid, avalik-õiguslikud ja 
riigi asutatud teadus- ja arendusasutused, riigi rakenduskõrgkoolid ja 
riigi asutatud sihtasutuste koosseisus tegutsevad kõrgkoolid, samuti 
positiivselt evalveeritud eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused välja 
arvatud need, mis on saanud toetust väliskaubandus- ja 
ettevõtlusministri 22. oktoobri 2014. a määruse nr 89 „Tehnoloogia 
arenduskeskuste toetamise tingimused” alusel. 

• Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui avalik TA asutus on 
taotleja või partneri asutaja või juhatuse liige või omab nendes 
osalust või on taotleja või partneri oluline rahastaja. 

• Toetuse saaja esitab rakendusüksusele avaliku TA asutusega ja 
partneritega sõlmitud lepingu, milles on sätestatud osapoolte 
omavahelised õigused ja kohustused, sh toetatava rakendusuuringu või 
tootearenduse käigus tekkiva intellektuaalomandi ning projekti raames 
soetatavate ja/või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete 
varade kuuluvus ja jaotus. 



Kuidas valida TA asutust? 

• Projektis peab olema selgitus, kuidas on efektiivselt 
ära kasutatud olemasolevat konkurentsi, kuidas on 
järgitud RHS üldpõhimõtteid (§3), kas teenust on 
tellitud turutingimustel:  
– hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja 

otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku 
hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste 

võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.  

• Toetuse saajal on 3 võimalust: 
– Kasutada riigihangete keskkonda 

– Võtta 3 pakkumist e-kirja teel 

– Küsida pakkumised adapter.ee keskkonna kaudu 

https://adapter.ee/


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

• Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud 
hiljemalt 31. augustil 2022. 

• III taotlusvoor kestab kuni 19.12.2018. Taotlusvooru 
maht on 15 000 000 eurot. 

• Kogueelarve: Euroopa Regionaalarengu Fondi 
vahenditest finantseeritakse kuni 26 586 466 eurot ning 
ettevõtete rahaline omafinantseering on 15 000 000 
eurot. 

• Käesolevaks hetkeks on antud toetust 32 projektile 
toetuse kogusummas 10 532 648 eurot. Meetme eelarve 
jääk on 16 058 818 eurot. 



Kuidas taotlemine toimub? 

• 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. 

 

• Taotlus esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS 

 

• TA asutuse pakkumise põhjal koostab taotleja arendusplaani 

 

• Projekti tulemuste kasutamise kohta esitab taotleja äriplaani 

http://www.etag.ee/nutikas-toetusmeetme-juhtkomisjon/
http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
https://www.etis.ee/
http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/#dok
http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/#dok


Äriplaani plussid 
• Projekti vajalikkus on väga hästi põhjendatud - on olemas probleem, 

kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus. Projekti eesmärgid ja 
äriplaanis esitatud finantsnäitajate prognoosid on ambitsioonikad, 
nende saavutamine projekti lõpuks on taotleja võimekust ning projekti 
ettevalmistust arvesse võttes tõenäoline. 

• Probleem on taotluses selgelt kirjeldatud ning protsessiinnovatsiooni 
vajalikkus on olemas. Prognoosid on usutavad ning eesmärkide 
saavutamine tõenäoline.  

• On olemas kitsaskoht ja kasutamata arenguvõimalus, mida käesolev 
taotlus adresseerib. Potentsiaal sihitud turusegmendis on samuti 
olemas. On positiivne, et ettevõte otsib uusi võimalusi oma tegevuse 
laiendamiseks, kasutades teadmisi, mida on omandatud senise 
majandustegevuse käigus.  

• Projekti eelarve käsitleb äriplaanis toodud tegevuste elluviimiseks 
vajalikke vahendeid, Projektis on selgelt välja toodud osapoolte 
panused, täpsed tegevuskirjeldused ning vastutajate kompetentsid, 
mis antud projekti elluviimiseks on piisavad. 



Äriplaani miinused 
• Finantsplaan ei ole piisavalt lahti kirjutatud ja seetõttu on raske 

hinnata finantsprognooside reaalsust. Projekti partnerite vahel 
sõlmitud IO-d käsitlevad lepingud on ebasoodsad mõlemale 
uurimisinstitutsioonile. Tootmise püstitamisega seotud osa on 
äriplaanis väheveenvalt kajastatud. Konkurentsiga seotud riske 
ei ole äriplaanis hinnatud (on võrreldud turul olemasolevaid tooteid, 
kuid plaanis on välja toodud, et arendustega tegelevad ka teised 
uurimisgrupid). Arendus- ega äriplaanist ei selgu täpsemalt, milliste 
tegevuste ja ostudega kavatseb taotleja katta kohustusliku 30%-se 
omafinantseeringu osa  

• Rahavoogude prognoosi tabelis toodud numbreid ei ole 
põhjendatud ega selgitatud. Seetõttu ei ole võimalik hinnata ka 
nende saavutamise realistlikkust. Eelarve on liiga pealiskaudne. 
Tulude prognoos on ülehinnatud, eelarves ei ole kajastatud müügi 
ja turundusega seotud kulutusi. TA teenuse pakkujate 
hinnapakkumised on üpris üldised ja nendest ei selgu täpselt 
kulude jaotus erinevate tegevuste ja mahtude lõikes. 



Kaua menetlustoimingud  
aega võtavad? 
• Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva 

taotluste esitamisest rakendusüksusele, mis pikeneb 
lisateabe küsimiseks või puuduste kõrvaldamiseks 
määratud aja võrra. 

• Hindamiskoosolekud toimuvad 1x kuus. Koosolekul 
hinnatakse taotlusi, mis on tunnistatud nõuetele 
vastavaks hiljemalt koosolekule eelneva kuu 
viimasel tööpäeval ja mis on ekspertide poolt 
eelnevalt hinnatud hiljemalt 5 tööpäeva enne 
juhtkomisjoni koosoleku toimumist.  

• Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus 
edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse 
tegemisest arvates. 

 



Edulood 1: 
• Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ: koostöös Tallinna 

tehnikaülikooli teadlastega luuakse uue põlvkonna autonoomse 
pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi 
arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt 
reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote 
peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud 
organisatsioonid. 

– Toetuse summa 223 916€ 

• Hecada OÜ: koostöö Tallinna tehnikaülikooli teadlastega. Eesmärk 
on mehitamata robotsõiduki juhtsüsteemi meetodite ja 
tehnoloogiate rakendusuuring ja testimine. Uuringud hõlmavad 
riistvara, sensoorikat ja tarkvara. Keskkonna-mõõtetöödeks sobiva 
robotsõiduk vajab modulaarse ja kohanduva juhtsüsteemi tehnilist 
lahendust, mis võimaldab seda autonoomses režiimis kasutada ja 
navigeerida. 

  - Toetuse summa 67 900€ 



Edulood 2: 
• The Health Clinic OÜ: koostöös Tartu ülikooli teadlastega 

töötatakse välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku 
laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU 
meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus 
valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 
10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 
vaatlusalusel. 

– Toetuse summa 73 955€ 

• AS Milrem: koostöös Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli 
teadlastega arendatakse kaugjuhitavate sõidukite võimet 
väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta 
tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja 
satelliitpositsioneerimine võib katkeda. 

  - Toetuse summa 1 999 200€ 

 

Veel näiteid SA Archimedese veebilehel 

http://archimedes.ee/str/toetuse-edenemine/periood-2014-2020/projektid/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/


Kelle käest saan abi? 1/1 

• 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, 5170 526. 

archimedes.ee/nutikas  

• Viktor Muuli (ETAg) – Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht. 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. 

www.etag.ee/nutikas 

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

mailto:tea.tassa@archimedes.ee
http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
mailto:viktor.muuli@etag.ee
http://www.etag.ee/nutikas
mailto:etis@etag.ee


Kelle käest saan abi? 1/2 

• Kady Hinn (Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, 
kady.hinn@arinouandla.ee, 7 428 402 

• Tiiu Toots (Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, 
tiiu.toots@arinouandla.ee, 7 428 402 

 

• 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 

mailto:kady.hinn@arinouandla.ee
mailto:tiiu.toots@arinouandla.ee
mailto:anu@heak.ee
mailto:ervin@heak.ee


Tänan tähelepanu eest! 

 

Tea Tassa 

meetmehoidja 

tea.tassa@archimedess.ee 

7300 396 

mailto:tea.tassa@archimedess.ee

