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Tipptasemel 
teadus

Euroopa Teadus-
nõukogu (ERC)

Tulevased ja kujunemis-
järgus tehnoloogiad

Marie Sklodowska-Curie
nimelised meetmed

Teadustaristu

Juhtpositsioon 
tööstuses

Riskikapitali 
kättesaadavus

Innovatsioon 
VKE-des

IKT
Nanotehnoloogia

Materjalitehnoloogia
Biotehnoloogia

Tootmistehnoloogia
Kosmosetehnoloogia

Ühiskonna-
probleemid

Tervishoid ja heaolu

Jätkusuutlik ja säästev 
toidu tootmine

Energia

Transport

Kliima ja keskkond

Ühiskond

Turvalisus

Laienemine. Teadus ja ühiskond.  
Sotsiaal- ja humanitaarteadused. 

Euroopa Innovatsiooni-
instituut (EIT)

EURATOM Euroopa Ühisuuringute
Keskus (JRC)



VKE instrument

FAAS 1

10 leheküljeline 
taotlus

Tegevused projektis: 
Äriplaan, 

tasuvusanalüüs, IPR 
uuring, partnerite 

otsing, 
konkurentsianalüüs 

jne.

Tehnilised andmed: 
eelarve 50 000€
kestus ~6 kuud

FAAS 2

30 leheküljeline 
taotlus

Tegevused projektis: 
Arendused, 

prototüübi loomine, 
testimine, toote 
turukõlbulikuks 
muutmine jne.

Tehnilised andmed: 
eelarve 0,5-2,5 M€
kestus 12-24 kuud

FAAS 3

„kvaliteedimärk“, 
pakutakse osalemist 

võrgustikes ja 
koolitustel, antakse 

infot edasiste 
rahastamise 

võimaluste kohta

Tehnilised andmed: 
Otsest rahastamist ei 

ole

Võimalus kasutada ärinõustaja teenust



Tehnoloogia valmidusastmed

Tasemed 1 – 4  iseloomustavad varast  uurimis- ja arendustegevust

• 1: baasuuringud
• 2: tehnoloogia formuleerimine
• 3: rakendusuuringud
• 4: väikesemahuline prototüüpimine

Tasemed 5 – 8 tähendavad prototüüpimist ja reaalse süsteemi 
valideerimist töökeskkonnas

• 5: suuremahuline prototüüpimine
• 6: valmis prototüüp
• 7: Demo
• 8: Kommertsialiseerimisvalmidus
9. Tehnoloogia on valmis ning turule viidud



Teemad

• Open disruptive innovation scheme

• Nanotechnologies advanced
materials or advanced
manufacturing and processing
technologies

• Space research and development

• SMEs in the healthcare biotech
sector

• Sustainable agriculture, forestry, 
agri-food and bio-based sectors

• Blue growth

• Low carbon energy systems

• Transport and smart cities mobility

• Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 
materials

• Biotechnology SMEs closing the gap
from lab to market

• ICT solutions for heath, well-being
and ageing well

• New business models for Inclusive, 
innovative and reflective societies

• Security research and development



Tingimused taotlejale

• Suunatud ainult väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele

– <250 töötajat

– Aasta käive < 50 M/EUR

– Bilansimaht < 43 M/EUR

• Taotleda saab ka üksiktaotlejana

• Rahastamise määr 70% 

• 1 taotlus/ projekt korraga



Toetused Eesti Teadusagentuurilt

Ettevalmistustoetus:
- Konsortsiumi koordinaatorid – 3600 €
- Üksiktaotlused – 2400 €
- Projektipartnerid – 1200 € (tuleb olla vähemalt tööpaketi või ülesande 
juht)

Lisaks:
Balti boonus – 1000 € (juhul kui teie projektis on partnereid ka Lätist või 
Leedust)

Tingimused: 
1) Projekt peab ületama hindamiskünnise
2) Hindamisraport ei tohi olla üle 180 päeva vana
3) Ettevõtete puhul ei tohi nad olla viimase kolme aasta jooksul saanud üle 
lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi



Taotlemine ja täiendav info

• Participant Portal (sh H2020 Online Manual)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

• Eesti Teadusagentuuri konsultandid

www.etag.ee; www.horisont2020.ee

• EASME koduleht https://ec.europa.eu/easme/en/news/precious-tips-4-

sme-instrument-evaluators

• Rahastatud projektide kokkuvõtted 

(https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-projects

Veel kasulikke allikaid:

- Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) - IT Helpdesk

- European IPR Helpdesk - Partner Search Services

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.etag.ee/
http://www.horisont2020.ee/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/precious-tips-4-sme-instrument-evaluators
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-projects


Tänan!

Margit Ilves

Margit.Ilves@etag.ee

Tel: 731 7352
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