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2014-2020 struktuurivahenditest 
rahastatavad tegevused 
Tegevus Eelarve 

Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja 
kõrgkoolidele (ASTRA) 

132 479 758 

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi 
alusel 

29 612 846 

Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja 
järelkasvu toetamine (DORA, MOBILITAS) 

57 390 714 

Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise 
konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks 

40 785 011 

Teaduse populariseerimine 5 677 461 

Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) 29 511 442 

Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades 

25 029 087 

TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 51 247 023 

IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine 12 000 000 



Rakendusuuringute toetamine nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 

Toetuse andmise eesmärgid on lähtuvalt Eesti teadus- 

ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 

„Teadmistepõhine Eesti 2014–2020”: 

 1) aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate 

rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele 

avalikes TA asutustes; 

 2) tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja 

valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute 

ja tootearendusprojektide läbiviimiseks 

kasvuvaldkondades; 

 3) soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti 

avalike TA asutuste vahel. 



Toetuse andmise tulemused 
● Eesti TA tegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse 

huvides ning TA tegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab 

majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks; 

● Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd 

ettevõtetega. Rakendusuuringute elluviimise tulemusel 

kasvab TA asutuste ja ettevõtete koostööprojektide arv ja 

tulemuslikkus ning ettevõtted saavad toote/teenuse edasiseks 

arendamiseks vajalikku informatsiooni, oskusteavet ja 

tehnoloogilisi lahendusi. Tootearenduse tulemusel saavad 

ettevõtted oma toote/teenuse prototüübi testitud 

toimimiskeskkonnas, viimistleda ja kvalifitseerida süsteeme 

ning testida toodet/teenust reaalselt eksisteerival kujul 

toimimiskeskkonnas. 



TA investeeringute olulisus 

● Uuringutega on kindlaks tehtud, et 

loodusressursside ja maavarade poolest 

vaesemates riikides on TA-sse tehtavate 

investeeringute ja riigi tulutaseme vahel oluline 

seos. 

● Eesti SKP elaniku kohta on kasvanud, kuid TA 

investeeringute osakaal SKPst on langenud. 

 

 



Ettevõtete ja ülikoolide koostöö 

● Lisaks investeeringutele eeldavad ülikoolide ja 

ettevõtete koostöös tehtavad rakendusuuringud 

piisavaid ettevõtete TA baasvõimekusi, sh 

teadustöötajate olemasolu ja/või valmisolekut neid 

värvata. 

● Eesti erasektori TA investeeringud on väga 

kontsentreeritud: statistika põhjal annab ligikaudu 30 

ettevõtet 75% erasektori TA investeeringutest.  

● Enim tehakse TA investeeringuid info ja side (45%) 

ning töötleva tööstuse alal (21,5%). 



Toetatavad kasvualad 

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 

keskmes 2014-2020 olevad nutika spetsialiseerumise 

valdkonnad: 

● info- ja kommunikatsioonitehnoloogia horisontaalselt läbi 

teiste sektorite (sh IT kasutamine tööstuses 

(automatiseerimine, robootika), küberturvalisus, tarkvara 

arendamine, IT-l põhinevate teenuste arendamine);  

● tervisetehnoloogiad ja -teenused (sh biotehnoloogia, e-

meditsiin või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete 

arendamiseks);  

● ressursside efektiivsem kasutamine (sh materjaliteadus ja 

materjalitööstus, targad ehituslahendused, puidu 

väärindamine, funktsionaalne toit, päikese- ja tuuleenergia, 

keemia- ja põlevkivitööstus). 



Peamised muudatused toetuse andmise 
tingimustes 
● 3 eelneva vooru jooksul on toetust taotletud 95 korral, toetatud 

on 42 projekti 

● Meetme toetuse kogumaht on ligikaudu 25 miljonit eurot, kuid 

toetuse jääk 2 aastat enne toetuse andmise lõpetamist on ligi 

pool sellest. 

● Toetuse andmise tingimuste muutmine: 

– TA asutuste ringi laiendamine, kellelt ettevõtetel on võimalik tellida TA 

teenust; 

– Ettevõtte kulude osa suurendamine projektis; 

– Abikõlblike kulude ringi laiendamine, projektiga seotud nõuandeteenuste 

kulude lisamine, mida ettevõtetel on võimalik tellida ka väljastpoolt TA 

asutusi 

– Taotlused esitatakse edaspidi SFOSis, seni on taotluste esitamine ja 

menetlemine toimunud ETISes 
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