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EAS arendusosaku eesmärk

• Arendusosaku eesmärk on soodustada 
jätkukoostööd, et tekiks sünergia ning 
võimaldada ettevõttel saada oma idee 
teostatavuse ja tasuvuse kohta igakülgset
teavet. Vajadusel kasutada ka teenuseid, 
mis on vajalikud uue toote või teenuse 
arenduse lõppfaasis enne 
kommertsialiseerimist (nt 
sertifitseerimine, patendi taotlemine) 



Toetatavad tegevused
• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine; 
• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide 

korraldamine;
• teostatavus- ja tasuvusuuringute 

korraldamine;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisaini-

lahenduse alane õiguskaitse nõustamine, 
uuringud ja registreerimine; 

• metroloogia, standardiseerimise ja 
sertifitseerimise alane nõustamine; 

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning 
nende juurutamine. 



Abikõlblikud kulud

• Sisseostetavate teenuste kulud 
(teenusepakkujate ring on piiratud!).

+ lisaks:

• Arendustöötaja personalikulu kuni 50% 
projekti abikõlblikust summast.

• Materjalide kulud, kuni 20% projekti 
abikõlblikust summast.



Võimalikud teenusepakkujad

• teadus- ja arendusasutus; 
• õppeasutus, mis omab kõrgharidustaseme õppe läbiviimise 

õigust, 
• Tehnoloogia arenduskeskus (TAK),
• Eesti standardikeskus, 
• Eesti metroloogia keskasutus, 
• Euroopa Liidus akrediteeritud kalibreerimis- ja katselabor, 
• Patendiamet, 
• MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde keskus, 
• Patendivolinikud
• juriidiline isik, mis osutab insenertehnilisi teenuseid ja 

vastab kehtestatud valikukriteeriumitele; 
+ arendusosakus lisaks:
• juriidiline isik, mis osutab oma pädevusvaldkonnas 

nõustamisalaseid ja uuringute läbiviimisega seotud 
teenuseid ning vastab kehtestatud 
valikukriteeriumitele



Arendusosak

Eesmärgiks on toetada jätkukoostööd ettevõtja ja 
innovatsiooniteenuse pakkujate vahel.

Toetus kuni 20 000 eur

Toetuse määr kuni 70%

Projekti kestus kuni 18 kuud

Teenusepakkujate ring konsultatsioonifirmade võrra 
laiem kui innovatsiooniosakus.



Taotlemine

– Taotlus esitatakse EASi e-teeninduses.

– Toetust saab taotleda jooksvalt.

– Taotlejaks saab olla VKE.

– Innovatsiooniosaku taotlemine ei ole eelduseks 
arendusosaku taotlemiseks.

– Arendusosakut ei saa taotleda enne kui 
eelnenud innovatsiooniosaku projekt on 
lõppenud st lõpparuanne on kinnitatud.



Menetlusega seonduvat

.
• Arendusosaku taotlusega koos tuleb esitada ka 

projektiplaan. Soovituslik juhend on EAS 
kodulehel.

• Arendusosaku menetlusaeg on kuni 20 
tööpäeva. 

• Ekspertide kaasamisel saab pikendada 
menetlusaega kuni 10 tööpäeva võrra.



Aruandlus

.• Kui arendusosaku projekt pikem kui 12 kuud 
tuleb esitada ka lühike(kuni 2lk) vahearuanne. 
Aruandlusperioodi pikkus 9-12 kuud.

• Lõpparuanne esitatakse 30 päeva peale 
projekti lõppu.

• Aruande menetlusaeg kuni 20 tööpäeva.
• Toetuse väljamaksmine toimub ühes osas peale 

projekti tegevuste läbiviimist, vahemakseid ei 
toimu.



Hinnapakkumised

• Arendusosakus eraturu 
konsultatsioonifirmalt teenuste ostmisel 
tuleb alati esitada 3 hinnapakkumist 
ning lähteülesanne olenemata teenuse 
maksumusest.

• Muude teenuste puhul tuleb esitada 
lähteülesanne ja 3 hinnapakkumist 
teenuste ostul alates 5000 eurost. Alla 
selle piisab ka 1 hinnapakkumisest.



Tänan!

www.eas.ee

http://www.eas.ee/

