Innovatsiooni edendamise koostöömemorandum

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Tööandjate Keskliit (edaspidi pooled),
-

lähtudes mõlema poole soovist aidata kaasa Eesti majanduse tootlikkuse kasvule,
pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti arenguvajadustele,
järgides ühist eesmärki parandada Eesti konkurentsivõimet,
tuginedes vastastikusele huvile tagada Eesti ühiskonna heaolu,
soovides väärtustada teadmiste ja ettevõtlussektori kaasamisel põhineva
majanduspoliitika kujundamist,

sõlmivad koostöömemorandumi, et tihendada omavahelist koostööd teadlikkuse suurendamiseks
turule suunatud arendustegevusest ja innovatsioonist ning uurimise ja innovatsiooni juhtimisega
seotud tegevustest, lähtudes strateegiadokumendist „TAIE arengukava 2021–2035“.
1. Ühine visioon ja koostöömemorandumi eesmärk
1.1 Pooled teevad koostööd, et saavutada strateegia „Eesti 2035“ eesmärk Eesti teadus,
arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja
majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma
arenguvajadustele,
- aidates kaasa ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) mahukusele kasvule,
eesmärgiga saavutada ettevõtete teadus- ja arenduskulutuste (TA) tase 2% SKP-st;
- jõudes sel viisil Eesti tööjõu tootlikkuseni 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest.
2. Ühiste eesmärkide saavutamiseks lepivad pooled kokku järgmises.
2.1. Aidatakse kaasa ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase teadlikkuse ja
võimekuse suurendamisele ning motiveeritakse ettevõtjaid innovatsiooni panustama ja seda
rakendama.
2.2. Suurendatakse ettevõtete kaasamist teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud
poliitikakujundamisse, muu hulgas ettevõtete 2% klubi kaudu.
2.3. Jagatakse vastastikku informatsiooni teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud
uuringute, statistika jms kohta.
3. Innovatsiooni strateegiaringi moodustamine
3.1. Koostöömemorandumi tegevusi koordineerib innovatsiooni strateegiaring, kuhu kuuluvad
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Ettevõtluse ja
Innovatsiooni Sihtasutuse (EAS-i ja Kredexi ühendasutus) esindajad.
3.2. Strateegiaringi kuuluvad:
1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad,
2. Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad,

3. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse esindajad.
3.3. Strateegiaringi võib kaasata teisi liikmeid.
3.4. Strateegiaring käib koos korra kvartalis või erakorralist lahendamist vajavate küsimuste
lahendamiseks vastavalt vajadusele.
3.5. Strateegiaringi koosolekuid valmistab ette ning selle sisulist tegevust korraldab Eesti Tööandjate
Keskliit.
3.6. Strateegiaringi tegevuste planeerimiseks lepivad pooled kokku iga-aastases tegevusplaanis.
4. Koostöömemorandum on poolte hea tahte väljendus ja kinnitus, et võetud eesmärkide
saavutamiseks tehakse omavahel koostööd heas usus, lähtudes vastastikustest huvidest ja
kokkulepetest.
5. Koostöömemorandumit võib poolte kokkuleppel täiendada konkreetsete tegevusplaanidega,
muuta või parandada, arvestades muutuvat olukorda.
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8. Poolte kontaktisikud
8.1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kontaktisik on arendus- ja innovatsiooni-valdkonna
juht Sigrid Rajalo (telefon: +372 523 1751, e-post: sigrid.rajalo@mkm.ee).
8.2. Eesti Tööandjate Keskliidu kontaktisik on arendusnõunik Kristel Oitmaa (telefon: +372 522 8877,
e-post: kristel.oitmaa@employers.ee).
8.3. Pooled võivad kontaktisikut muuta. Kontaktisiku muutmisest teatavad pooled teineteisele
viivitamata ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Koostöömemorandum on digiallkirjastatud Tallinnas 23. mail 2022.
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