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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 € 

Rakendusuuringud 70% 60% 50% 

Tootearendus 45% 35% 25% 

Taotletava toetuse minimaalne summa Taotletava toetuse maksimaalne summa 

20 000 eurot 1 projekti kohta 2 miljonit eurot 1 projekti kohta 



Milliseid kulusid saab toetuse 

abil katta? 1/2 

1) Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks 

vajalikud avalikelt teadus-arendusasutuselt (TA) tellitud 

uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud 

patentide teenuste kulud (vähemalt 60% projekti abikõlblikest 

kuludest). 

2) Vahendite ja seadmete kulud sel määral ja sellise 

ajavahemiku jooksul, 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? 2/2 

4) Taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate 

personalikulud. 
- Peetakse silmas kulusid seoses teadustöötajate, tehnikute ja muude 

abitöötajatega 

5) UUS! Turutingimustel ostetud ja üksnes projekti jaoks 

kasutatud nõustamisteenuste ja muude sarnaste 

teenuste kulud. 

Taotleja ja partneri kulude osakaal punktides 2) – 5) võib 

moodustada kuni 40% projekti abikõlblikest kuludest. 

Partneri all peetakse silmas teist ettevõtet, mitte TA asutust. 

Punktides 2-5 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 

– Riigi asutatud sihtasutuste koosseisus tegutsevad kõrgkoolid 

– UUS! Positiivselt evalveeritud eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused, sh need, 

kes on saanud toetust EAS meetmest. 

• 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 hiljemalt 30 tööpäeva 

jooksul alates rakendusüksuselt taotluse rahuldamise otsuse 

saamisest 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. 

• IV taotlusvoor kestab kuni 30.09.2020 

või tegevuse eelarve ammendumiseni. 



Milline on meetme eelarve? 

• Kogueelarve: Euroopa Regionaalarengu Fondi 

vahenditest finantseeritakse kuni 24 866 967 

eurot ning ettevõtete rahaline omafinantseering 

on 14 029 864 eurot. 

• Käesolevaks hetkeks on antud toetust 42 

projektile toetuse kogusummas 13 563 251,86 

eurot. 

• Meetme eelarve jääk on 11 303 715,14 eurot. 



Kuidas taotlemine toimub? 

• Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru Riigi 

Tugiteenuste Keskuse hallatavas keskkonnas Struktuuritoetuse  

e-keskkond E-toetus 

• Tutvu ka taotluse täitmise juhendiga 

 

• Taotlemist korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti 

Teadusagentuuriga, mille juures tegutseb juhtkomisjon, kes 

hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna. 

 

• Kõik toetuse taotlemiseks vajalikud materjalid leiab SA 

Archimedese veebilehelt. 

• Eesti Teadusagentuuri veebilehelt leiab ettevõttele sobilike Eesti 

teadusasutuste kontaktid 

 

https://etoetus.struktuurifondid.ee/
https://etoetus.struktuurifondid.ee/
https://etoetus.struktuurifondid.ee/
http://adm.archimedes.ee/str/files/2015/12/NUTIKAS_taotluse_taitmise_juhend_IV_voor.pdf
http://www.etag.ee/nutikas-toetusmeetme-juhtkomisjon/
http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/


Edulood: 
• Marexa OÜ: koostöös Tartu ülikooli teadlastega töötatakse välja 

teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust 

ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks. 

 - Toetuse summa 499 687€ 

• aktsiaselts ESTIKO – PLASTAR: koostöös Tartu ülikooli teadlastega 

töötatakse välja metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult 

pakkeliinil toiduainetööstuses. 

 - Toetuse summa 56 500€ 

• Hõbenool OÜ: koostöös Tallinna tehnikaülikooli teadlastega uuritakse 

uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid 

aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust. 

  - Toetuse summa 67 900€ 

 

Veel näiteid SA Archimedese veebilehel. 

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


Määruse muudatused 1/2 

• TA asutusena on lubatud ka need positiivselt evalveeritud 

eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused, kes on saanud 

toetust EAS meetmest : 

– Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS 

– STACC OÜ 

– Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS 

– BioCC OÜ 

• Nimetatud asutused ei saa enam olla taotlejaks ja partneriks. 

• Abikõlblikud on turutingimustel ostetud ja üksnes projekti 

jaoks kasutatud nõustamisteenuste ja muude sarnaste 

teenuste kulud. 

• Taotleja ja partneri kulude osakaal ei tohi ületada 40% projekti 

abikõlblikest kuludest. 



Määruse muudatused 2/2 

• Kui projekti raames taotletakse riigiabi, ei tohi ühtegi 

kavandatavat tegevust alustada ja sellega seotud kohustust 

võtta varem kui taotluse esitamise päevale järgneval 

päeval. 

• Taotleja on kohustatud järgima perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse seaduse §-s 26 sätestatud kohustusi 

seoses hankimisega. 

• Taotleja äriplaan peab vastama rakendusüksuse kehtestatud 

näidisele. 

• Juhul kui taotletava toetuse summa on suurem kui 500 000 

eurot, tuleb arendusplaan esitada inglise keeles. 

• Taotlus ning edaspidi esitatavad maksetaotlused ja aruanded 

esitatakse struktuuritoetuse registri e-Toetuse keskkonna 

kaudu. 



Kelle käest saan abi? 1/2 

• 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. 

www.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. 

www.etag.ee/nutikas 

mailto:tea.tassa@archimedes.ee
mailto:tea.tassa@archimedes.ee
http://www.archimedes.ee/nutikas
http://www.archimedes.ee/nutikas
mailto:viktor.muuli@etag.ee
http://www.etag.ee/nutikas


Kelle käest saan abi? 2/2 

• Viljam Viljasoo (Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, 

viljam.viljasoo@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:viljam.viljasoo@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

