
 

 

 STARDITOETUS INNOVATSIOONIOSAK ARENDUSOSAK 

RAKENDUSUURING 
& TOOTEARENDUS 

NUTIKA SPETS. 
VALDKONNAS 

HORISONT 2020: 
VKE instrument 

KELLELE Alustav ettevõte Väikese või keskmise 
suurusega ettevõte  

Väikese või keskmise 
suurusega ettevõte  

Eesti ettevõte Väikese või keskmise 
suurusega ettevõte 

MITU KORDA 
TOETUST VÕIB 
SAADA 

Üks kord Üks kord Üks kord Ei ole piiratud Ei ole piiratud 

MAKSIMAALNE 
TOETUS & 
KESTUS 

kuni 15 000€ 
12 kuud 

kuni 4000€ 
 

kuni 20 000€ 20 000€ - 2 miljonit € I faas: 50 000€  
           6 kuud 
II faas: 0,5-2,5 mln.€       
            12-24 kuud  
III faas: mitterahaline 

TOETUSMÄÄR 80% 80% 70% 25% - 70% 70% 

TOETATAVAD 
KULUD 

 Materiaalse põhivara 
soetamine ja 

paigaldamine. 

 Turundus. 

 Rakendustarkvara 

soetamine. 

 Personalikulud (kuni 50% 

toetuse mahust)  

 

 Nõustamise, uuringute 
ja katsetuste 
sisseostmine 
ülikoolidelt, 
rakenduskõrgkoolidelt, 
teadusasutustelt, 
inseneribüroodelt, 

patendivolinikelt. 

 Patendi-, kasuliku 
mudeli või 
tööstusdisainilahendus

e registreerimine. 

 

 Nõustamise, uuringute 
ja katsetuste 
sisseostmine 
ülikoolidelt, 
rakenduskõrgkoolidelt, 
teadusasutustelt, 
inseneribüroodelt, 

patendivolinikelt. 

 Patendi-, kasuliku 
mudeli või 
tööstusdisainilahenduse 

registreerimine. 

 Arendustöötaja 
palgakulu (kuni 50% 

toetuse mahust) 

 Materjalikulu (kuni 20% 

toetuse mahust) 

 

 Teadus- ja 
arendusasutuselt 
rakendusuuringu või 
tootearenduse 

sisseostmine. 

 Kuni 10% ettevõtte 
seadmete 

kasutamise kulu. 

 I faas: äriplaan, 
tasuvusanalüüs, 
patendiuuring, 
partnerite otsing, 

konkurentsianalüüs 

 II faas: arendused, 
prototüübi loomine, 
testimine, toote 
turukõlbulikuks 

muutmine jne. 

 III faas: 
kvaliteedimärk“, 
pakutakse osalemist 
võrgustikes ja 
koolitustel, antakse 
infot edasiste 
rahastamise 
võimaluste kohta. 

 
 

  ARENGUPROGRAMM LEADER TOETUSED EST-LAT PROGRAMM KIK  



 

 

KELLELE Ambitsioonikas 3 a. vana ja 8 
töötajaga tööstusettevõte või 
nutika spetsialiseerumise 
valdkonna teenusettevõte 

FIE, mikro- ja väikeettevõte  Väikese või keskmise 
suurusega ettevõte  

Eesti ettevõte 

MITU KORDA 
TOETUST VÕIB 
SAADA 

Ei ole piiratud Ei ole piiratud Ei ole piiratud Ei ole piiratud 

MAKSIMAALNE 
TOETUS & 
KESTUS 

kuni 500 000€ 
 

3000€ - 40 000€ Kogu meetme maht    11,3 
mln. € 

 

TOETUSMÄÄR 25-45% 60%   

TOETATAVAD 
KULUD 

  Tootearendus (sh. mitme 

ettevõtja koostöös). 

 Toetuse raames välja 

arendatud toote turundus. 

 Ühisturustamine. 

 Piirkonna elanikele 

suunatud teenuste arendus. 

 Infrastruktuuri-
investeeringud (elekter, 

vesi, teed jne). 

 Tootmishoone 
rekonstrueerimine või 

ehitamine. 

 Uute masinate või 

seadmete soetamine. 

 Patendi või kaubamärgi 
taotlemine. Samuti litsentsi, 
patendi, kaubamärgi 

ostmine. 

 Tööstusomandialaste 

infouuringute tellimine. 

 Ühiselt toodete ja teenuste 

arendamine. 

 Suurem piirülene koostöö 

ettevõtete vahel. 

 

 Investeeringud parimasse 
võimalikku ressursitõhusasse 
tehnikasse (avanemata).  

 Ressursijuhtimis-süsteemide ja 
toetavate IT-rakenduste 
toetamine (avanemata). 

 Energia- ja ressursiauditite 

läbiviimine. 

 (Tootmisprotsessidega otseselt 
seotud) terviklike 
ressursisäästu ja 
keskkonnahoiu lahenduste 
väljatöötamine ja rakendamine. 

 Öko-innovatiivsete 
tehnoloogiate väljatöötamine ja 

juurutamine. 

 Rakenduslikud teadus ja 
arendustööd. 

 Keskonnajuhtimissüsteemide 

(EMAS) juurutamine. 

 


