
NUTIKAS: arendusplaan, 
rakendusuuring, 

arendustegevus/tootearendus/ 
eksperimentaalarendus? 

Veebruar 2019 

 

 

Viktor Muuli 

ETAg nutika spetsialiseerumise valdkonna juht 



Miks me sellest räägime? 
• Projekti kõige mahukam ja sisulisem osa (vähemalt 

60% abikõlbulikust rahalisest mahust). 

• Meetmest tulenevalt (osakaal koondhindest 60%). 

• Hindamiskriteerium 1: Projekti mõju meetme 
eesmärkide saavutamisele (osakaal koondhindest 30%) 

• Hindamiskriteerium 3: Projekti põhjendatus ja 
teostatavus (osakaal koondhindest 30%) 

• Erinevad toetusmäärad: 

• Rakendusuuringute toetus: 50% - 70%. 

• Tootearenduse toetus: 25% - 45%. 



Mis on mis? TAKS 
 

• Teadus- ja arendustegevuse korralduse 
seadus (TAKS) sätestab TA korralduse alused 
Eestis ja määratleb TA-ga seonduvad mõisted. 

 
https://www.riigiteataja.ee/akt/834781?leiaKehtiv  
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Mis on mis? Frascati käsiraamat 
 

• Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni 
OECD suunised teadus- ja arendustegevuse 
andmete kogumiseks ja aruandluseks. 

• Käsiraamatu 2. peatükk sisaldab mõistete 
määratlusi ja näiteid. 

• Viimane versioon pärit aastast 2015. 

 
http://www.etag.ee/wp-
content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf  
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Mis on teadus- ja arendustegevus? 
 

• Isiku loomevabadusel põhinev tegevus, mille 
eesmärk on teaduslike uuringute abil uute 
teadmiste saamine inimese, looduse ja 
ühiskonna ning nende vastastikuse toime 
kohta. 

 

• Teadmiste kasutamine uute rakendusalade 
leidmiseks. 



Teadus- ja arendustegevuse tunnused 
 

• Uudsus 

• Loomingulisus 

• Ettemääramatu tulemusega 

• Süstemaatilisus 

• Ülekantavus, korratavus 



Mis ei ole teadus- ja arendustegevus? 

• Arstliku kontrolli eesmärgil tehtavad vereanalüüsid ja 
bakterioloogilised uuringud 

• Eriarstiabi 
• Teaduslikud ja tehnilised infoteenused 
• Katsetamine ja standardimine 
• Teostatavusuuringud 
• Poliitikauuringud 
• Programmi raames toimuv hindamine 
• Üksnes teadus- ja arendustegevuse rahastamisega 

seotud tegevus 
• Kaudsed tugitegevused 



Teadus- ja arendustegevuse liigid 
 

• Alusuuring (basic research); 
• Rakendusuuring (industrial research; applied 

research); 
• Arendustegevus, eksperimentaalarendus 

(experimental development), tootearendus 
kitsamas tähenduses. 

 
Tootearendus laiemas tähenduses on uue toote 
(kauba või teenuse) turule viimise üldine protsess 
alates ideede ja kontseptsioonide sõnastamisest 
kuni turustamiseni. 



Tehnoloogia 

• Tehnoloogia on tootmiseks / teenuse 
pakkumiseks vajalik seadmete, teadmiste 
ja oskuste kogum ning nende rakendamine. 

 

• Tehnoloogia võib olla väga erinevatel 
arendusastmetel. 

 

• Kasutame Horisont 2020 tehnoloogiaklassifikaatorit. 



Tehnoloogia valmidusastmed 
Technology Readiness Levels (TRL) 
• TRL 1 – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe 

• TRL 2 – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud 

• TRL 3 – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline tõestus 

• TRL 4 – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud laboris 

• TRL 5 – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases simuleeritud keskkonnas 

• TRL 6 – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases simuleeritud keskkonnas 

 

• TRL 7 – tehnoloogia (prototüüp) on testitud ja demonstreeritud 
töökeskkonnas 

• TRL 8 – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud 

• TRL 9 – tehnoloogia toimib töökeskkonnas 

 
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/Tehnoloogia_valmidusastmed.pdf  
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Rakendusuuring vs tootearendus 

Vahe tuleneb läbiviidava tegevuse eesmärgist: 

• Teadmine vs toode/teenus 

• Tehnoloogia valmidusastmed: 
• Käesolevas meetmes loetakse 

rakendusuuringuteks Horisont 2020 
tehnoloogiaklassifikaatori tasanditele 1–6 
sobituvad uuringud. 

• Tootearendus on rakenduslik tegevus või uuring, 
mille tulemus paigutub Horisont 2020 
tehnoloogiaklassifikaatori tasanditele 7–9. 



Arendusplaan 

Projekti põhisisu teaduslik-metoodiline osa 
kirjeldatakse arendusplaanis. 

• Kooskõla taotleja vajadustega. 

• Kooskõla äriplaaniga. 

• Põhieelarve. Selgitused eelarve kujunemise kohta 
koos olulisemate kulude ja nende summade ning 
põhjendustega projekti eesmärgi saavutamiseks. 



Arendusplaan 

• Arendusplaani kvaliteet ja metoodika 

• Uuringu läbiviijate tase ja kogemused 

• Läbiviidavate tegevuste ja ajakava realistlikkus 
eesmärgi saavutamiseks 

 

Arendusplaani hinnang ei ületanud 
hindamislävendit 11% mitterahuldatud taotluste 
puhul. 



Arendusplaani kvaliteet ja metoodika 

Projekti eesmärgipüstitus on väga hästi põhjendatud - 
on olemas selgelt määratletud probleem, kitsaskoht või 
kasutamata arenguvõimalus. Arendusplaan on 
terviklikult läbimõeldud, vastab täielikult tellija 
vajadustele ning selle eesmärgid ja nende saavutamise 
meetodid on realistlikud, taotleja võimekust ning 
projekti ettevalmistust arvesse võttes reaalselt 
saavutatavad. 

 



Uuringu läbiviijate tase ja kogemused 

Uurimisgrupp on äärmiselt võimekas, motiveeritud ja 
omab oskusi tagamaks arendusplaani eesmärkide 
täielik elluviimine ning jätkusuutlikkus. Uurimisgrupi 
liikmed on viimase viie aasta jooksul viinud ellu samas 
valdkonnas vähemalt projektiga samas mahus projekte, 
sh olulisi tegevusi rahvusvahelisel tasandil. 
Uurimisgrupi juhil on varasem kogemus koostöö 
edendamises ettevõtjate ja/või teiste organisatsioonide 
vahel. Projekti elluviimiseks komplekteeritud meeskond 
on võimekas ja kompetentne.  



Läbiviidavate tegevuste ja ajakava realistlikkus 
eesmärgi saavutamiseks 

Kõik tegevuskavas sisalduvad tegevused moodustavad 
terviku, on vajalikud, põhjendatud ja tagavad projekti 
eesmärkide saavutamise. Projekti tähtajaline 
elluviimine on väga tõenäoline. 



 

Tänan tähelepanu eest. 

 

Viktor Muuli 

viktor.muuli@etag.ee 

730 0325 
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