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Mis on innovatsioon?

„Innovatsioon on uus  või parandatud  toode või protsess (või 
eelmiste kombinatsioon) mis erineb oluliselt tegija varasematest 
toodetest või protsessidest ja mis on tehtud kättesaadavaks 
potentsiaalsetele kasutajatele(toode) või võetud kasutusele tegija 
juures (protsess)„ (OECD Oslo manuaal 2018)

An innovation is a new or improved product or process (or combination 
thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes 
and that has been made available to potential users (product) or brought into 

use by the unit (process)  - OECD Oslo manual 2018



Innovatsioon Horizon 2020-s

Euroopa probleemiks on läbimurdeliste ja radikaalsete 
innovatsioonide vähesus, mis looks uusi turge (EIC roadshow)

• Midagi täiesti uut

• Olulise probleemi lahendamine või võimaluse kasutuselevõtt

• Üleilmne turg

• (teaduspõhine, deeptech)

• Me vajame kiireid scale-up´e !



Euroopa innovatsiooninõukogu (EIC)

• ‘Kõik ühest kohast’ lahendus kõikide valdkondade innovaatoritele

• Kesksel kohal on idee ja meeskond

EIC tööprogramm 2018 – 2020:

- EIC Pathfinder

- EIC Accelerator

- Fast Track to Innovation

- EIC auhinnad

- Toetavad tegevused



Euroopa innovatsiooninõukogu (EIC)

• EIC Pathfinder

Märksõnad: Interdistsiplinaarne koostöö; game-changer
potentsiaaliga radikaalselt uued tehnoloogiad

• Fast Track to Innovation

Märksõnad: kiire turuletulek; üksteist täiendava tausta, 
teadmiste ja oskustega liikmetest koosnev konsortsium

• Horisont auhinnad

Märksõnad: läbimurdeline innovatsioon ühiskondlike 
väljakutsete lahendamiseks



EIC Accelerator piloot

• Üksikettevõttele (VKEd, sh iduettevõtted)

• Toetatakse kõrge riski, suure kasvupotentsiaali ja väga kõrge 

innovatsioonitasemega projekte

• Toodete, teenuste, protsesside arendamiseks

• Etteantud teemasid ei ole

• Toetus: 0,5 – 2,5 milj/EUR

• Omakapital: 0,5 – 15 milj/EUR

• Mentorlus- ja võrgustumisteenused



EIC Accelerator piloot

Toetus

Toetatavad tegevused*: arendustegevused, prototüübi loomine, 

demonstreerimine, testimine, valideerimise tegevused (TRL 6-8)

• TRL 9 tegevustele toetust ei anta

• NB! Võimalus anda tingimuslik luba „muuda 

segafinantseerimiseks“  – juhuks kui hindamisel leitakse, et 

projekt ikkagi sisaldab TRL 9 tegevusi

• Taotluses tuleb käsitleda, kuidas rahastatakse turule 

tulemise tegevusi

* Vt lisaks Guidlines for Applicants lk 8

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-eic-smeinst-18-20_en.pdf


Tehnoloogia valmidusastmed

• 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 keskkonnas

• TRL 6 – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases 
keskkonnas

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

• TRL 8 – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud

• TRL 9 - tehnoloogia toimib töökeskkonnas
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TOETUS 70%Muud meetmed

Omakapitali investeering



Toetus kuni 0,5 - 2,5 miljonit €:

• Toetuse määr: 70% abikõlblikest kuludest + 25% (kaudsed 
kulud)

• Projekti kestus: 12 - 24 kuud

• Allhange on lubatud

• Intellektuaalomandi aspektid

• Tähelepanu regulatsioonidele ja nõutavatele standarditele

• Taotluse põhiosa 30 lk; käsitleb kogu arendusprojekti

EIC Accelerator piloot



EIC Accelerator piloot

• Hindamise kriteeriumid:
• Mõju – 33% (turg&kliendid, kommertsialiseerimise 

strateegia, IP, skaleeritavuse potentsiaal jne.)
• Tipptase – 33% (idee&lahendus, innovatiivsus, 

arengustaadium, teostatavus&riskid)
• Elluviimise kvaliteet ja efektiivsus – 33% (meeskond ja 

võimekus; finantseerimise vajadused, EIC 
panuse vajadus; riskid, ressursid)

• Esimesed hindamistulemused: 3 kuud alates vahetähtajast

• Projektiga alustamine
• Toetus: 6 kuud alates vahetähtajast
• Omakapital: +6 kuud



EIC Accelerator piloot

Toetus 0,5 - 2,5 + Omakapitali investeering  0,5 - 15

• EIC Fond investeerib, kui ettevõte suudab tõestada, et 
(piisava panusega) erainvestorit ei leidu

• Oluline tehnoloogia komponent

• Põhiliselt idee, seemne- ja varajase faasi investeeringud 

• Omakapital- või kvaasiomakapital

• EIC fondi osaluse suurus 10 – max 25%



EIC Accelerator piloot

Toetus 0,5 - 2,5 + Omakapitali investeering  0,5 - 15

• EIC fond ei sekku ettevõtte igapäevastesse juhtimisotsustesse

• Sõlmitakse eraldi leping

• Väljumisstrateegia: osaluse müük turutingimustel, vastavalt 
investeerimisel tehtud kokkulepetele

• Ca 10 aastaks

• Rahastus ettevõttele, kasuta milleks vaja, et reaalselt turule 
jõuda!



EIC Accelerator piloot

Tähtajad:

- 9. oktoober 2019

- 8. jaanuar 2020

- 18. märts 2020

- 19. mai 2020

- 7. oktoober 2020



Näiteid - Optofluid Technologies

 2,8 miljonit  

 arendab uudset dialüüsi sensormoodulit, mis võimaldab kiiremini ja
efektviisemalt kontrollida neeruasendusravi kvaliteeti



Näiteid:

 1,6 miljonit  

 Lingvist on arvutipõhine keeleõppe programm, mis kasutab statistilisi ja
matemaatilisi optimeerimise meetodeid õppe personaliseerimiseks ja
kiirendamiseks



Näiteid:

 1,6 miljonit 

 kunstmuruväljakute ümbertöötlemine



• Pangad ja teised rahastajad (nt fondid), kes 
pakuvad EL poolt toetatud riskiraha:
http://access2finance.eu

• InnovFin instrumendid:
http://helpingyouinnovate.eib.org

http://access2finance.eu/
http://helpingyouinnovate.eib.org/


Taotlemine ja täiendav info

• Funding & tender opportunities portaal: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• H2020 Online Manual: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm

• EIC koduleht https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

• Rahastatud projektide kokkuvõtted https://ec.europa.eu/easme/en/sme-
instrument-projects

• European IPR Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu/

• Eesti Teadusagentuuri konsultandid www.etag.ee; www.horisont2020.ee

• EAS nõustamne – kaido.sipelgas@eas.ee

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-projects
https://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.etag.ee/
http://www.horisont2020.ee/
mailto:kaido.sipelgas@eas.ee


KÜSIMUSED enesediagnoosiks:

 Kas toode, mida arendate, oleks maailmaturul innovatiivne? 
Milles see innovaatilisus seisneb?

 Mis probleemi see toode lahendab või võimaluse kasutusele 
võtab? Kõige laiemas ühiskondlikus pildis, mis kirjeldada 
võimalik?

 Kui selge on turu vajadus selle toote järgi? Kes oleksid ostjad?

 Millises arendusfaasis see toode parasjagu on? TRL? 

 Kui suurt lisainvesteeringut vaja on, et turule jõuda? Millele 
see kuluks?

 Milline on selle arenduse hinnanguline riskitase? Kas pank 
laenu annaks? Kas riskikapitalistid raha annaksid?



Kui oled valmis muutma maailma, ühendu!

• KAIDO SIPELGAS – kaido.sipelgas@eas.ee;  +3725538190

• MARGIT ILVES  - margit.ilves@etag.ee ; 372 731 7352

mailto:kaido.sipelgas@eas.ee
mailto:margit.ilves@etag.ee

