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Sissejuhatus 
 „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ (NUTIKAS) on 

toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga (ETAg) eesmärgiga 

toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse 

kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või 

tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.  

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on välja toodud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsioonistrateegias „Teadmistepõhine Eesti“1: 

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 materjaliteadus ja -tööstus, innovaatiline ehitus, 

keemiatööstus (põlevkivi senisest tõhusam kasutamine). 

 

Ühe projekti kohta on NUTIKAS toetuse summa vahemikus 20 000 – 2 miljonit eurot. Ettevõtted 

osalevad omapoolse rahalise panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on 

tootearenduse või rakendusuuringuga.  

ETAg viis 19. kuni 25. septembrini 2018 läbi veebiküsitluse NUTIKAS toetusmeetme kasutamise kohta. 

Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada ettevõtjate teadlikkust meetmest ning leida võimalusi toetuse 

ettevõtjatele atraktiivsemaks muutmiseks. 

  

                                                           
1 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti 
https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf 
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Metoodika 
Küsimustik saadeti kõigile meedet tutvustavate infopäevadel ja erinevatel koostööüritustel osalejatele, 

meetmest toetust taotlenud ettevõtetele ning ettevõtluse katusorganisatsioonidele ja erialaliitudele 

palvega seda oma liikmete seas levitada. 

Küsitlusele vastas kolmekümmend üks ettevõtete esindajat. 

Küsitlus koosnes seitsmest temaatiliste küsimuste plokist ja kokku kahekümne ühest küsimusest. 

Erineva taotlemiskogemusega ettevõtted vastasid erinevatele küsimustele. Küsitluse jooksul anti seda 

soovinud vastajatele lisainfot toetuse andmise tingimustest.  

Mõnede küsimuste juures paluti vastusevariantide „Pigem ei“ ja „Ei“ vastamise järel täiendavat 

tekstilist kommentaari. Küsitluse lõpus anti vastajatele võimalus esitada ettepanekuid, kuidas võiksid 

ettevõtjad NUTIKAS meetmest rohkem kasu saada. 

 

Temaatilised küsimuste plokid: 

1. Toetuse andmise tingimused 

2. Teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajad 

3. Toetuse kasutamise osakaalud 

4. Hindamiskriteeriumite osakaalud 

5. Taotluse koostamine 

6. Mittetaotlemise põhjused 

7. Teised meetmed 

 

Raportis esitatakse tulemused temaatiliste küsimuste plokkide kaupa. Vabade tekstiliste vastuste 

puhul on sarnastest arvamustest tehtud kokkuvõtte ja valikuliselt välja toodud neid kinnitavaid väiteid.  

Valitud tekstilised vastused esitatakse kursiivkirjas.  
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Kokkuvõte 
Toetust varem mittetaotlenud ettevõtted tõid välja erinevaid  mittetaotlemise põhjuseid, sh neil 

puudus meetme kohta teave, nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad ei sobi nende 

tegevusvaldkonnaga, nad pole teadus- ja arendustegevuse asutuste seast leidnud sobivat partnerit 

ning et ettevõte peab eduka koostöö jaoks teadus- ja arendusasutusega liiga palju aega ja energiat 

panustama.  

Toetust varem taotlenud ettevõtetel olid taotlemisega olnud üldiselt positiivsed kogemused. Rohkem 

tuge vajatakse peamiselt kahes valdkonnas, milleks on võimalus suhelda konsultandiga ning praktiline 

tugi äriplaani koostamisel.  

Toetuse andmise tingimused olid arusaadavad nii mittetaotlejatele kui ka taotlejatele. Mõlema seast 

leidis üks viiendik, et taotluse hindamiskriteeriumitest võiks projekti majandusliku mõju ja efektiivsuse 

osakaal olla väiksem.   
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Tulemused 
Küsitlusele vastas 31 ettevõtet. Nende hulgast 22 (70%) oli varem NUTIKAS toetust taotlenud (edaspidi 

taotleja) ja 9 (30%) ei olnud (edaspidi mittetaotleja). Taotlejate seast pooled olid toetust saanud ja 

pooled ei olnud. 

 
Joonis 1. Ettevõtete jaotus vastavalt taotlemiskogemusele (N=31). 

 

Toetuse andmise tingimused 

Palusime ettevõtetel hinnata toetuse andmise tingimuste arusaadavust. Varem taotlenutest 80%le olid 

toetuse andmise tingimused piisavalt arusaadavad. Varem mittetaotlenute, sh nende seas, kes 

tutvusid toetuse andmise tingimustega esmakordselt küsitluse jooksul, olid toetuse andmise 

tingimused kõigile arusaadavad. Kes vastasid „Pigem ei“ või „Ei“, tõid välja arusaamatuse idufirmade 

toetamise osas. Samuti jäi segaseks ka teadusasutustega eelläbirääkimiste ja hinnapakkumiste vajadus: 

Kõik peab vastama Riigihangete seadusele, kuid samas peab teadusasutustega sõlmima 

eelkokkuleppeid ja arendusplaane. Milleks seda teha, kui peale toetuse saamist tuleb uus riigihange 

korraldada? Kui uue riigihanke korral võidab teine teadusasutus, järgneb uute kokkulepete tegemine, 

mis peavad olema identsed eelmise teadusasutusega tehtud kokkulepetega (arendusplaani sisu 

tekstiline kirjeldus). 

 

 

Ei ole taotlenud ega 
ole ka plaanis; 3; 10%

Ei ole taotlenud, 
aga on plaanis; 

6; 20% 

Olen taotlenud ja 
toetust saanud; 11; 

35%

Olen taotlenud, 
aga pole toetust 
saanud; 11; 35%
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Joonis 2. Arusaadavus toetuse andmise tingimustest (taotleja N=22; mittetaotleja N=9). 

Lisaks palusime vastajatel hinnata arusaadavust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade sisust. Nii 

taotlejate kui ka mittetaotlejate seas on kasvuvaldkonnad olnud arusaadavad. Proportsionaalselt on 

kasvuvaldkonnad paremini arusaadavad taotlejatele (95%-le taotlejatest). Kes vastasid „Pigem ei“ või 

„Ei“, polnud hästi aru saanud kasvuvaldkondade sisust ja eesmärkidest. Nt, mida mõeldakse 

ressursside tõhusama kasutamise all ja kas tööjõudu loetakse ka ressursiks ning kas muu 

biotehnoloogia, mis ei ole seotud tervisetehnoloogiaga meditsiinivallas, oleks ka toetuskõlbulik.  

Kasvuvaldkonnad on valdavalt defineeritud kui tehnoloogiad, mis oma olemuselt ei saa olla eesmärgid, 

nad on vaid vahendid reaalsetes majandusvaldkondades eesmärkide saavutamiseks. 

NUTIKA valdkonnad pole seotud Eesti tööstussektoritega. 

 

Joonis 3. Arusaadavus kasvuvaldkondadest (taotleja N=22; mittetaotleja N=9). 

Teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajad 

Uurisime ettevõtetelt, kas nende arvates on sobiva teaduspartneri leidmiseks toetuse andmise 

tingimustes välja toodud teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajate ring piisavalt lai.  

Nii taotlejate kui ka mittetaotlejate seas oli enamuse jaoks teadus- ja arendustegevuse teenuse 

osutajate ring piisavalt lai (~80%). Võrreldes varem taotlenutega, oli mittetaotlejate seas 

proportsionaalselt rohkem neid, kelle jaoks ei olnud teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajate ring 

piisavalt lai. Kes vastasid „Pigem ei“ või „Ei“, tõid välja, et teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajate 

seas puudub ettevõttele vajalik kompetents või et vastava kompetentsiga teadusasutus ei ole teenuse 

osutajate ringis. Kommentaarina oli lisatud, et teadus- ja arendustegevuse teenuse osutajate ring on 

piisavalt lai, kuid koostöö takistuseks on teadus- ja arendustegevuse teenuse pakkujate vähene 

vastutulelikkus ja ettevõtlusmaailma vähene mõistmine. Lisati veel, et ettevõttel kulub 

koostööprojektile liiga palju lisaenergiat ja aega.  
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Arendatavad tooted/teenused klapivad enamasti 30-50% ulatuses teadus- ja arendustegevse 

uuringute teemadega. Seega poole peab ettevõte ise panustama, lisaks sellele veel maksma projekti 

omaosaluse. 

Tulevikus võtame osa vaid projektidest, mis arendavad/uurivad nö "nice to have" tehnoloogiat, mitte 

aga midagi, millele ettevõtte rajaks innovatiivse tehnoloogilise suuna ja business case-i.  

 

Joonis 4. Hinnang küsimusele, kas teadus- ja arendustegevuse teenuste osutajate ring on piisavalt lai 

leidmaks endale sobiv teaduspartner (taotleja N=22; mittetaotleja N=9). 

Toetuse kasutamise osakaalud 

Palusime vastajatel hinnata ettenähtud toetuse kasutamise osakaalude sobivust. Nii varem taotlenute 

kui ka mittetaotlenute seas leidis enamus (80%), et toetuse kasutamise osakaalud sobivad.  

Need, kelle meelest osakaalud ei sobi, kommenteerisid lisaks:  

80/20 jaotus on kaugelt kaldu teadusasutuste poole. Kui kogu arendustegevuse raskus jääb 4/5 

teadusasutuse kanda, siis on küsitav kas projekt osutub jätkusuutlikuks, kui ettevõte peaks lahendust 

iseseisvalt edasi arendama. Kui projekti eduks on vaja ainult kitsast kompetentsi, mis on olemas 

teadusasutusel, siis on selline kallutatus põhjendamatu. 

Omafinantseeringu määrad jäävad siiski liiga kõrgeks.  

Materjalikulu osakaal võiks suurem olla.  

 

Joonis 5. Hinnang praegustele toetuse kasutamise osakaaludele (taotleja N=22; mittetaotleja N=9). 

Hindamiskriteeriumite osakaalud 
Hindamiskriteeriumite osakaalude sobivuse kohta arvamuse saamiseks palusime vastajatel hinnata 

nelja hindamiskriteeriumi osakaale eraldi. Kõigi kriteeriumite puhul leidis enamus vastajaid, sarnaselt 
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nii varem taotlenute kui ka mittetaotlenute seast, et osakaalud on sobivad. Mõlemad vastajate grupid 

leidsid ka, et projekti majandusliku mõju ja efektiivsuse osakaal võiks olla väiksem. 

Majandusliku mõju kriteerium on sageli subjektiivne ja kuna hindajad ei ole konkreetse valdkonna 

spetsialistid siis ei ole kriteerium objektiivne näitaja. 

Nii subjektiivne hindamiskriteerium nagu projekti põhjendatus ei tohiks olla nii suure osakaaluga. 

Samuti projekti mõju hindamisel tuleks võtta arvesse uuringutulemuse kaugeleulatuvat mõju 

ühiskonnale, mille väärtus ei pea olema juba lähitulevikus monetaarselt positiivne. Hetkel kasutatakse 

hindamiskriteeriumit tagatoana ning vajadusel jätkuna eelmise subjektiivse hindamiskriteeriumi 

toetamiseks. 

Joonis 6. Hinnang taotluse hindamiskriteeriumite osakaaludele koondhindes (N=31). 

Taotluse koostamine 

Taotluse koostamise kogemuse kohta küsisime vaid taotlejatelt (N=22).  

Enamuse vastajate jaoks olid kõik hinnatavad taotluse koostamise osad pigem kerged (hinded 4-6). 

ETISe keskkonna kasutamise osas olid hinnangud vastakad. Enamuse jaoks oli taotlusvormi täitmine 

ETISes pigem kerge, kuid ligi kolmandiku jaoks raske. 

Vabades vastustes toodi peamise raskusena taotluse koostamisel välja prognooside koostamist.  

Finantsprognooside osa valmistas raskusi. Raske on prognoose teha, kui läheb veel 2 aastat rakendus- 

ja tootearendust enne, kui saab turule sisenemist planeerida. 

Äriplaanile arvprognooside tegemine on ebatäpne, kuna arendatav toode/teenus on alles otsingu 

faasis. Samas on see üks olulisemaid asju, mida vaadatakse.  

ETISe süsteem vajaks uuendamist, korduvalt tuli infosse helistada. 
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Joonis 7. Hinnang taotluse koostamise erinevate osade raskusele. 

Vastused küsimusele “Kas ja millist tuge oleks taotlusprotsessis veel tarvis?” 

Vastasid vaid taotlejad (N=22). Küsimusele vastati vaba teksti vormis. 

Vastajad arvasid, et taotlusprotsessi jooksul oleks vaja tuge äriplaani koostamisel (N=5) ning võimalust 

suhelda konsultandiga (N=6), nt idee ja teema sobivuse kinnituse küsimuseks. Mitmed vastajad arvasid, 

et tugi on olnud piisav (N=6).  

Inimkontakti võimalust taotlusprotsessi vältel. 

Äriplaani vormi, mis teeks üheselt mõistetavaks nii hindajale kui taotlejale, milliseid aspekte ning kui 

sügavalt peab kajastama. Äriplaani detailsus peab vastama uuringu faasi võimalustele (eeluuringu 

puhul nt ei saa kajastada 5 a rahavoogusid peale projekti lõppu) 

Täpsustada toetuse eesmärki (kas idee sobib toetuseks või mitte), arendusplaani koostamine ja 

erapooletut nõustajat. 

Regulatsioonist tulenev erinevate tingimuste hulk (nendest sõltub toetuse saamine ja/või määr) on 

tavakodaniku jaoks äärmiselt suur ning pole otstarbekas, et kõik taotlejad nende tingimuste osas 

ühtviisi teadlikud oleksid. Piisab, kui rakendusüksuses oleks personaalne nõustamisprotsess. 

Mittetaotlemise põhjused 

Vastused küsimusele „Millistel põhjustel Te pole NUTIKAS toetust seni taotlenud?“ 

Vastasid ainult mittetaotlejad (N=9). Küsimusele vastati vaba teksti vormis. 

Mittetaotlemise põhjustena tõid ettevõtted välja, et neil puudus teadmine sellisest meetmest, et 

nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad ei sobi nende tegevusvaldkonnaga ja et taotlemisprotsess 

on liiga ajakulukas ja töömahukas (vajalik teadus- ja arendustegevuse teenuse osutaja juhendamine). 

Vastused küsimusele „Millistel tingimustel oleksite valmis NUTIKAS toetust taotlema?“ 

Vastasid ainult mittetaotlejad (N=9). Küsimusele vastati vaba teksti vormis. 

Ettevõtted tõid välja, et neil oleks vaja rohkem infot teadus- ja arendustegevuse teenuste osutajate 

võimekuse kohta ning nad ootaksid koostööprojekti jooksul teadus- ja arendusasutustelt suuremat 

tuge. 
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Teised meetmed 

Viimaks küsisime, kas ettevõte on taotlenud toetust teistest meetmetest ning kui on, siis millistest. 

Võrreldes mittetaotlenutega oli varem taotlenute seas proportsionaalselt rohkem neid, kes olid ka 

muudest meetmetest toetust taotlenud (üle poole). Valdav enamus muudest meetmetest taotlenutest 

märkisid, et olid seda teinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.  

 

 

Joonis 8. Teistest ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest taotlemise osakaal (taotleja N=22; 

mittetaotleja N=9). 

Täiendavad ettepanekud 

Kõikidel vastajatel oli võimalus esitada täiendavaid ettepanekuid, kuidas võiks NUTIKAS toetuse 

andmise tingimusi ettevõtjate jaoks sobivamaks muuta. Seda võimalust kasutas üheksa vastajat. 

Soovitati tähelepanelikumalt kontrollida hindajate ning lõppotsuse koostamise komisjoni liikmete 

seotust taotlejatega/taotleja konkurendiga, laiendada teaduspartnerite baasi, muuta taotlemine 

kasutajasõbralikumaks ja arvestada iduettevõtete eripäradega.  

Kohtuge ettevõtjatega! Las eksperdid kohtuvad ettevõtjatega või projektijuhtidega! Paberi (mis siis, et 

äriplaan ja arendusplaan on põhjalikud) pealt on väga raske mõista, ükskõik kui suurel eksperdil, 

konteksti ning projektikirjutaja ja taotleja motiive. Kõige suurem prohmakas NUTIKA meetme raames 

ongi see, et suuri summasid rahasid jagatakse välja (või mitte) inimestega mitte kohtudes. 

Prantsusmaal ei saa avada ettevõtetki ilma, et vähemalt korra tuleb kohtuda ametnikuga silmast-

silma. Ja NUTIKA raames jagatakse sadu tuhandeid lihtsalt "hästi kirjutatud" äriplaani peale.  

Ettevõtte seisukohast see toetusprogramm ei ole ettevõtluse finantseerimise allikas vaid riskide 

maandamise meede uute, enneolematute toodete ja teenuste loomisel. Kui majanduslikku mõju ja 

põhjendatust oleks võimalik täpselt prognoosida, siis ei peaks pöörduma taolise programmi poole 

toetuse saamiseks. Kui ettevõttel puuduvad vajalikud vahendid, siis selleks on pangad ja 

investeerimisfondid, kus need vahendid on olemas. Teisest küljest on toetus vajalik selleks, et katta 

teadusasutuste paratamatust ebaefektiivsusest tulenevad lisakulud. Jällegi, kui oleks kindlus, et 

loodavat uudistoodet saadab äriline edu, siis on palju efektiivsem palgata vajalikud kompetentsid, või 

osta teenus äriettevõtetelt. Teadusasutuste seisukohast ilma taolise ebaefektiivsuse 

kompenseerimiseta on tõenäoliselt raske osaleda rakendusuuringutes, kus kogu kulu on ettevõtja 

kanda. 
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Läbi küsitluse oli vabade vastuste juurde lisaks jäetud teadus- ja arendusasutuste ja ettevõtete 

koostööd puudutavaid üldisi kommentaare. 

o Kõik projektiga seonduv (sh arendusplaan) tuleb teadus- ja arendusasutustele detailselt ise 

ette ära teha. 

o Ajaliselt liiguvad ülikoolid ca 7-8x aeglasemalt kui erasektor ja 2x aeglasemalt, kui muu 

avalik sektor (kohalikud omavalitsusedd, sh Tallinna Linnavalitsus jne). 

o Finants: Teadus- ja arendusasutuste "peamaja" üldine overhead on tavaliselt 15-20%, 

sellele lisaks on nad projektis osalemisest huvitatud vaid juhul kui minimaalselt 3-4 inimest 

saavad niisama igakuist palka ilma projektis kaasa löömata. Sellele lisandub siis reaalselt 

sisu loovate spetsialistide töötasu. Iga organisatsioon haldab enda kulusid nii, nagu ise 

tahab, kuid selline mudel ei tekita väga suurt efekti toetusel.  

o Näide: Meie 100k € eelarvega pisike toetusprojekt, omafinantseeringuga 30k €. Arvestades 

maha ülikoolide kulud, oleks võimendus 30k-le € olnud ~15k € (st spetsialistide 

väärtusloome). Sellele panna kõrvale rahastusprojektiga seotud ettevõtte haldus, 

riigihanked ja taotlemiskulud ning ülikooli 8x aeglasem liikumine -> päris mõttetu toetus 

juba eos.  

o Kokkuvõtvalt tundub asi loogiline kui arendada/uurida "nice to have" tehnoloogiat ja teha 

seda ~1M ja suurema eelarvega, kus ülikoolide "niisama mehed" + overhead võivad endale 

suuri tasusid maksta ja nice to have tehnoloogial ei mängi rolli ka ajafaktor. See omakorda 

tähendab, et innovaatilisi tehnoloogiaid uurivatel väikeettevõtetel pole programmis 

osalemiseks mingisugust mõtet.  

o Archimedes võiks alustada ülikoolide koolitamisest enne kui kaks täiesti teises maailmas 

elavat osapoolt (ülikool ja ettevõte) koostööd panna tegema. 
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Lisa 1 

 

Küsimustik 
* kohustuslik 

1. Kas olete ettevõtte arendustegevuseks taotlenud NUTIKAS meetmest toetust?* 

 Olen taotlenud ja toetust saanud.  K4-K13 ja K16-K21 

 Olen taotlenud, aga pole toetust saanud. K4-K13 ja K16-K21 

 Ei ole taotlenud, aga on plaanis.  K2 

 Ei ole taotlenud ega ole ka plaanis.  K2 

Toetuse andmise tingimused 

2. Kas olete tutvunud toetuse andmise tingimustega?* 

 JahK4-K15 ja K19-K21 

 EiK3 

3. Kas soovite tutvuda toetuse andmise tingimustega?* 

 Jah K4-K15 ja K19-K21 

 EiK18-K21 

4. Kas toetuse andmise tingimused olid esitatud arusaadavalt?* 

 Jah 

 Pigem jah 

 Pigem ei  

 Ei 

5. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Pigem ei" või "Ei", palun täpsustage, mis jäi ebaselgeks. 

6. Kas kasvuvaldkondade sisu oli arusaadav?* 

 Jah 

 Pigem jah 

 Pigem ei  

 Ei 

7. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "Pigem ei" või "Ei", palun täpsustage, mis jäi ebaselgeks. 

Teadus- ja arendustegevuse (TA) teenuse osutajad 

8. Kas TA teenuse osutajate ring on piisavalt lai leidmaks endale sobiv teaduspartner?* 

 Jah 

 Pigem jah 

 Pigem ei  

 Ei 

9. Kui vastasite eelmisele küsimusele "Pigem ei" või "Ei", palun täpsustage, millised asutused on puudu. 
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Toetuse kasutamine 

10. Kas praegused toetuse kasutamise osakaalud on Teie seisukohast sobivad?* 

1-“Ei sobi üldse” 2 3 4 5 6 6-“Sobivad väga hästi” 

 
11. Kui valisite eelmise küsimuse juures variandid 1 kuni 3, siis palun põhjendage oma valikut. 

Hindamiskriteeriumid 

12. Palun hinnake taotluse hindamiskriteeriumite osakaale koondhindes. Iga hindamiskriteeriumi 

juurde palun märkida, kas kriteeriumi osakaal koondhindest võiks olla suurem või väiksem või 

praegune osakaal sobib.* 

 Väiksem Praegune osakaal 
sobib 

Suurem 

Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele 30%    

Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus 30%    

Projekti põhjendatus ja teostatavus 30%    

Projekti mõju läbivatele teemadele 10%    

 
13. Palun põhjendage oma hinnanguid hindamiskriteeriumite osakaaludele. 

Mittetaotlemise põhjused 

14. Millistel põhjustel Te pole NUTIKAS toetust seni taotlenud?* 

15. Millistel tingimustel oleksite valmis NUTIKAS toetust taotlema? 

Taotluse koostamine 

16. Palun hinnake, milline osa taotluse koostamisest valmistas raskusi (skaala: 1 – "Väga raske", 6 – 

"Väga kerge")* 

 1 - Väga raske 2 3 4 5 6 - Väga kerge 

Äriplaani koostamine       

Arendusplaani koostamine       

Taotlusvormi täitmine ETIS-es       

17. Kui valisite 1 kuni 3, siis palun põhjendage, mis täpsemalt valmistas raskusi. 

18. Kas ja millist tuge oleks taotlusprotsessis veel vaja?* 

Teised toetusmeetmed 

19. Kas olete taotlenud toetust teistest ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest?* 

 Jah 

 Ei 

20. Palun täpsustage, millistest teistest toetusmeetmetest olete toetust taotlenud. 

Lõpetuseks 

21. Kui Teil on täiendavaid ettepanekuid, kuidas võiks NUTIKAS toetuse andmise tingimusi ettevõtjate 

jaoks sobivamaks muuta, palun esitage need siin: 

 


