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Tutvustatavad toetusmeetmed
Ühisosa: toetatavad tegevused sisaldavad teadus- ja 
arendustegevust.

• RTK: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine (SekMo);

• ETAg: Ressursside väärindamise alase teadus- ja 
arendustegevuse toetamine (ResTA);

• EAS: innovatsiooniosak, arendusosak, ettevõtja 
arenguprogramm, intellektuaalomandi teenused;

• PRIA: Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate 
arendamise toetus;

• EL: Horisont Euroopa.



ETAg: Ressursside väärindamise alase teadus- ja 
arendustegevuse toetamine (ResTA)

• Taotleja: Teadus- ja arendusasutus.

• Toetuse eesmärk: ettevõtluse vajadusest lähtuv teadus- ja arendustegevus 
puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis 
valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike 
spetsialistide pealekasvu.

• Toetatav tegevus: Teadus- ja arendustegevus.

• Taotlemise seis: suletud.

• Lisainfo 1: https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/resta-
ressursside-vaarindamise-ta-tegevuse-toetamine/;
indrek.tulp@etag.ee; 

• Lisainfo 2: tutvustab TA asutuste TA tegevust valdkonnas.

https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/resta-ressursside-vaarindamise-ta-tegevuse-toetamine/
mailto:indrek.tulp@etag.ee


EAS: intellektuaalomandi teenused

• Taotleja: pole piiratud.

• Toetuse eesmärk: intellektuaalomandi alase teadlikkuse tõstmine.

• Toetatav tegevus: intellektuaalomandi strateegiline nõustamine; toote 
intellektuaalomandi diagnostika; ettevõtte intellektuaalomandi strateegia 
diagnostika.

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: tasuta.

• Taotlemise seis: jooksev, avatud.

• Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/intellektuaalomandi-teenused/
siim.kinnas@eas.ee

https://www.eas.ee/teenus/intellektuaalomandi-teenused/
mailto:siim.kinnas@eas.ee


EAS: innovatsiooniosak

• Taotleja: Väike- ja keskmise suurusega ettevõte.

• Toetuse eesmärk: töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, 
katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse 
kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

• Toetatav tegevus: toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane
nõustamine (teenuse ostmine).

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: 6000 eurot; 80%.

• Taotlemise seis: jooksev, avatud.

• Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/; 
relika.williams@eas.ee

https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/
mailto:relika.williams@eas.ee


EAS: arendusosak

• Taotleja: Väike- ja keskmise suurusega ettevõte.

• Toetuse eesmärk: Uuendusliku, innovatiive, kõrgema lisandväärtusega 
toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

• Toetatav tegevus: Toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane 
nõustamine (teenuse ostmine); arendustöötaja palkamine; materjalide 
kulud.

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: 35000 eurot; 70%.

• Taotlemise seis: jooksev, avatud.

• Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/; 
relika.williams@eas.ee

https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/
mailto:relika.williams@eas.ee


RTK: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
• Taotleja: Ettevõte / avaliku sektori asutus.

• Toetuse eesmärk: tõsta Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast 
võimekust; mitmekesistada teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri 
sektorites.

• Toetatav tegevus: doktorikraadiga teadlase palkamine.

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: 4570 eurot kuus; 70%.

• Taotlemise seis: jooksev, avatud.

• Lisainfo: https://www.rtk.ee/meede-sektoritevahelise-mobiilsuse-
toetamine; 
tea.tassa@rtk.ee

https://www.rtk.ee/meede-sektoritevahelise-mobiilsuse-toetamine
mailto:tea.tassa@rtk.ee


PRIA: Uute toodete, tavade, protsesside ja 
tehnoloogiate arendamise toetus

• Taotleja: ettevõtjad / nendest moodustatud MTÜ-d.

• Toetuse eesmärk: edendada koostööd ja innovatsiooni eelkõige 
põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendada konkreetsete 
tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme.

• Toetatav tegevus: uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate 
arendamine; katseprojektide elluviimine.

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: 350 000 eurot; 80%.

• Taotlemise seis: 26. aprill - 3. mai 2021.

• Lisainfo: https://www.pria.ee/toetused/uute-toodete-tavade-protsesside-
ja-tehnoloogiate-arendamise-toetus-2021

https://www.pria.ee/toetused/uute-toodete-tavade-protsesside-ja-tehnoloogiate-arendamise-toetus-2021


EAS: ettevõtja arenguprogramm

• Taotleja: > 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstuses või NS 
valdkonnas tegutsev ettevõte.

• Toetuse eesmärk: ettevõtete pikaajalise läbimõeldud arengu, tegevuste 
parema planeerimise, innovatsiooni rakendamise ja eelkõige 
tootearenduse toetamine.

• Toetatav tegevus: hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine; 
arenguplaani väljatöötamine; arenguplaani elluviimine.

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: 500000 eurot; 45%.

• Taotlemise seis: jooksev, avatud.

• Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm-2

https://www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm-2


ETAg: Horisont Euroopa

• Taotleja: teadusasutused, ettevõtted, avalik sektor.

• Toetuse eesmärk: Tõsta Euroopa teaduse taset ja tagada maailmatasemel teadusuuringute 
jätkumine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks. Lisaks muuta Euroopa 
atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni  investeerimise kohaks, edendades 
ettevõtlusega seotud tegevusi.

• Toetatav tegevus: teadus- ja innovatsioonitegevused (RIA), innovatsioonitegevused (IA), 
koordineerivad ja toetavad tegevused, võrgustumine (CSA).

• Taotlemise seis: Avaneb mai keskel, voor sulgub 1. septembril 2021 .

• Maksimaalne toetussumma ja -määr: RIA ja CSA 100 %, IA - 70 % tuluteenivad ettevõtted, 
teised 100 %. Projektid tavaliselt 2-10 miljonit eurot.

• Lisainfo: https://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/horisont2020-konsultandid/

https://www.etag.ee/koostoo/horisont-2020/horisont2020-konsultandid/


Aitäh!

Viktor Muuli

Eesti Teadusagentuur

730 0325

viktor.muuli@etag.ee
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