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Tegevuse eesmärgid

• Toetada ettevõtete poolt rakendusuuringute ja tootearenduste 
sisseostmist Eesti avalikelt teadus-arendus (TA) asutustelt.

• Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni, valmisolekut ja 
võimekust rakendusuuringute ja tootearendusprojektide 
läbiviimiseks.

• Kaasata täiendavat erakapitali teadus- ja arendustegevusse.

• Stimuleerida avaliku ja ettevõtlussektori vahelist koostööd ning 
teadmussiiret.

• Anda tõuge ettevõtete innovatsioonivõimekusele, võimendades 
ettevõtte teadus- ja arendustegevuse investeeringuid olulises mahus 
(2-3 korda), samas suunates neid otsima koostööd just TA asutustega.

Meetme otsene sihtgrupp on kogu ettevõtlussektor tervikuna ja uuringute 
läbiviijana ülikoolid, teadus-arendusasutused, riigi rakenduskõrgkoolid ja 
riigi asutatud sihtasutuste koosseisus tegutsevad kõrgkoolid.



Toetuse andmise tulemused

• Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja 
majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse 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.



Toetatavad tegevused

• Toetatakse ainult nende TA asutuste poolt 
kasvuvaldkondades läbiviidavate 
rakendusuuringute või tootearenduste 
rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse 
rahalise panusega.

• Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata 
nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas 
äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või 
liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.

• Toetust ei anta projektile, mille raames on 
rakendusuuringute või tootearendusega seotud 
tegevused alustatud enne taotluse esitamist.



Valitud kasvualad

• Eestis viis kasvualade valikuks vajalikud uuringud ja analüüsid läbi 
Eesti Arengufond, kes lähtus kasvualade valimisel Eesti majanduse ja 
teaduse tänasest tugevusest, tulevikutrendidest ning ettevõtliku 
avastusprotsessi käigus ettevõtjatelt, teadlastelt ning ekspertidelt 
kogutud ettepanekutest ja ideedest. Identifitseeriti kasvualad, kus 
on tugev potentsiaal teaduse ja ettevõtluse koostööks ja mis 
kajastati Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
strateegias. 

• Valitud kasvualad on: 

– 1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt 

läbi teiste sektorite (sh IKT kasutamine tööstuses (sh automatiseerimine 

ja robootika), küberturvalisus, tarkvara arendamine);

– 2) tervisetehnoloogiad- ja teenused - nõudlus on globaalselt 
kasvamas koos elanikkonna vananemisega (sh biotehnoloogia (tugev 

teaduslik baas), e-tervis (IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete 
arendamiseks)); 

– 3) ressursside tõhusam kasutamine (sh materjalide 

väärindamisega seotud tööstus, teadmistepõhine ehitus („targa maja“ 
kontseptsiooni arendamine (IT-lahendused ja efektiivsem ehitamine)), 
tervist toetav toit, keemiatööstus (põlevkivi efektiivsem kasutamine)).

http://www.arengufond.ee/


Eelarve ja toetuse määr. 
Taotletava toetuse piirmäärad. 

Taotletava toetuse piirsummad.

EL toetuse 

summa 

(ERDF)

Struktuu-

ritoetus

kokku

Ettevõtete rahaline 

panus/omafinant-

seering

Kõik kokku

Toetus 26 586 466 26 586 466 15 000 000 41 586 466

Tegevus Väikeettevõte

Keskmise

suurusega 

ettevõte

Suurettevõte

Rakendusuuringud 70% 60% 50%

Tootearendus 45% 35% 25%

Taotletava toetuse maksimaalne 

summa

Taotletava toetuse minimaalne 

summa

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



Ettevõtja mõiste vastavalt üldise 
grupierandi määrusele 

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 €

Esitatud andmete õigsust kontrollime Äriregistrist. 

https://ariregister.rik.ee/


Näide 1

• Ettevõtete omaosaluse arvestamine

– Rakendusuuringu tellimine

Ettevõtte 
tüüp

Toetuse
%

Toetuse 
suurus

Abikõlblik summa
(rakendusuuring
+ infrastruktuur)

Väikeettevõte 70% 35 000 50 000

Keskmise 
suurusega 
ettevõte

60% 30 000 50 000

Suurettevõte 50% 25 000 50 000

Toetuse 
osakaal 
abikõlblikest 
kuludest

60% 90 000 150 000 



Abikõlblikud kulud

• Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks 
vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, 
tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud 
patentide teenuste kulud;

• 10% ulatuses toetuse summast rahastatakse taotleja ja 
partneri kulusid:

– infrastruktuurile;

– aparaatide ja seadmete kasutamisele;

– seadmete kasutamisega kaasnevatele materjalidele, 
tarvikutele, kemikaalidele jms.

– Kulud peavad olema otseselt seotud projektiga, 
kasutatavad projektiperioodil ja seadme eluea jooksul 
(kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga).

– Seadmete ja infrastruktuuri kasutamise kulu arvestuse 
aluseks on toetuse saaja või partneri raamatupidamise 
sise-eeskirjas sätestatud amortisatsiooniarvestus või 
rendileandjaga kokkulepitud rendisumma.

http://rup.ee/raamatupidamine/hea-raamatupidamistava


Näide 2

• Toetuse suuruse, omafinantseeringu ja 
infrastruktuuri osa arvestamine:

Ettevõtte 
tüüp

Toetuse
%

Infra-
struktuur

(10% 
toetusest)

Toetuse 
suurus

Abikõlblik 
summa

(rakendu-
suuring + 

infrastruktuur)

Väike-
ettevõte

70% 10 500 105 000 150 000



Projekti abikõlblikkuse periood

• Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev 
ei tohi olla varasem kui taotluse esitamise 
kuupäev ja projekti abikõlblikkuse lõpptähtaeg 
on 31. august 2022.

• Projekti abikõlblikkuse periood sätestatakse 
taotluse rahuldamise otsuses. Abikõlblikkuse 
perioodi lõpptähtaeg ei saa olla pikem kui 
3 aastat alates taotluse rahuldamisotsuse 
tegemise kuupäevast.
– Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva taotluse 

esitamisest rakendusüksusele, mis pikeneb lisateabe küsimiseks 
või puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra (kuni 10 
tööpäeva).



Nõuded taotlejale ja partnerile 

• Taotlejana on määratletud Eesti äriregistrisse kantud 
eraõiguslikud juriidilised isikud (äriühingud), kellel on 
eesmärk oma tegevuse edendamisel kasutada avalike teadus-
ja arendusasutuste võimekust ja potentsiaali rakenduslike 
uuringute ja tootearenduse läbiviimiseks.

• Taotleja võib projekti kaasata ettevõtluspartneritena teisi 
ettevõtteid, mille puhul ettevõtted sõlmivad omavahelise 
koostöölepingu rakendusuuringu või tootearenduse 
omafinantseeringu tasumiseks ja tulemuste rakendamiseks, sh 
intellektuaalomandiga seotud küsimused.

• Teenuse saab tellida avalikult teadus- ja 
arendusasutuselt ehk käesoleva tegevuse kontekstis on need 
määratletud kui ülikoolid, avalik-õiguslikud ja riigi asutatud 
teadus- ja arendusasutused, riigi rakenduskõrgkoolid ja riigi 
asutatud sihtasutuste koosseisus tegutsevad kõrgkoolid, 
samuti positiivselt evalveeritud eraõiguslikud teadus- ja 

arendusasutused. 
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/21004-2/

http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/21004-2/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/21004-2/


Nõuded taotlusele (1/1)

• Taotlus esitatakse rakendusüksuse poolt kinnitatud 
taotlusvormil elektrooniliselt läbi Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) taotlusvooru 
väljakuulutamisel nimetatud tähtaja jooksul.

• ETIS’ega liitumiseks tuleb esitada avaldus eraldi vormil.

• Avalduse alusel avatakse taotlejale ETIS-es 
taotlusvorm.

• Taotluse täitja saab taotlusvormis lisada isikuid, kellele 
võimaldatakse juurdepääs taotlusele.



Nõuded taotlusele (1/2)

• Lisadokumendid:

– Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel 
(nii taotleja kui ka partner).

– Ettevõtluspartneri allkirjastatud kinnituskiri projektis osalemise 
ja rahalise panuse kohta. (Taotluse juhendi lisa 2.)

– TA Arendusplaan (Sisaldab tegevuskava, kus on kirjeldatud 

rakendusuuringu või tootearenduse põhieesmärgid, info uuringut läbiviiva 
avaliku TA asutuse uurimisrühma või teadlaste kohta, teaduslik uudsus, 
peamised meetodid, eeldatavad tulemused ja nende rakendamine. Annab 
põhjalikumat teavet rakendusuuringu või tootearenduse eesmärkidest ja 

teaduslikust tasemest. Täidab TA asutus.)

– Taotleja ja partneri Äriplaan rakendusuuringu või tootearenduse 
tulemuste kasutamise kohta. (Täidab taotleja.)

– Taotleja ja teenuse osutaja vaheline eelkokkulepe.

– Raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud 
amortisatsiooniarvestus või rendileandjaga kokkulepitud 
rendisumma ning seletuskiri infrastruktuuri ja seadmete 
kasutamise maksumuse kohta.

– Juhul kui toetuse summa on suurem kui 100 000 eurot, tuleb 
taotleja ja partneri andmed, taotleja äriplaan ja arendusplaan 
esitada lisaks ka inglise keeles.



Toetuse taotlemine

• Taotlusvoor avanes 4. jaanuaril 2016. a. Toetust saab 
taotleda kuni 31. detsember 2016. a. Taotluste 
vastuvõtmine lõpetatakse taotlusvooru kogumahu ületamisel 
või toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel, sõltuvalt 
sellest, kumb ajaliselt varem kätte jõuab. Taotlusvooru 
toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot.

• Taotlusvooru mahu täitumine toimub laekumise järjekorras.

• Rakendusüksus kaasab taotluste sisuliseks hindamiseks ja 
seireks meetme juhtkomisjoni.

• Vormid ja juhendid on avaldatud SA Archimedes 
struktuuritoetuste agentuuri kodulehel:

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-
spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/


NUTIKAS: tööjaotus, kontaktid

• 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.

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-
spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

• Viktor Muuli (ETAg) – programmijuht. 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, 517 7697.

http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-
toetused/nutikas/

• ETISe kasutajatugi (ETAg) – taotlejate nõustamine 
taotlemiskeskkonnaga ETIS seotud küsimustes.
etis@etag.ee, 730 0373.

mailto:tea.tassa@archimedes.ee
http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
mailto:viktor.muuli@etag.ee
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/
mailto:etis@etag.ee


Tänan tähelepanu eest!

Tea Tassa
meetmehoidja

tea.tassa@archimedess.ee
7300 396

mailto:tea.tassa@archimedess.ee

