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Toetatavad tegevused
•

•

•

•

•

Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest
tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides
kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute,
mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides
tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes,
läbiviimise rahastamisel.
Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste
läbiviimise 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 tegevustega on alustatud enne
taotluse esitamist.

Rakendusuuring

• Uuringud või kriitilised uuringud uute
teadmiste ja oskuste hankimiseks, mida saaks
kasutada uute toodete, protsesside või
teenuste arendamisel või selleks, et täiustada
märkimisväärselt olemasolevaid tooteid,
protsesse või teenuseid.
• Hõlmab rakendusuuringu (ja eriti geneerilise
tehnoloogia valideerimise) jaoks vajalike
komplekssete süsteemide komponentide
loomist ning võib sisaldada prototüüpide
konstrueerimist laboris või olemasolevaid
süsteeme simuleerivas keskkonnas, samuti
katsetootmisliine.

Horisont 2020
tehnoloogiaklassifikaatori
tasanditele 1–6 sobituvad
uuringud

TRL 1 – basic principles observed
TRL 2 – technology concept formulated
TRL 3 – experimental proof of concept
TRL 4 – technology validated in lab
TRL 5 – technology validated in relevant
environment (industrially relevant environment
in the case of key enabling technologies)
• TRL 6 – technology demonstrated in relevant
environment (industrially relevant environment
in the case of key enabling technologies)
•
•
•
•
•

Tootearendus
•

•

•

•

•

Olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste
asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine,
kujundamine ja kasutamine uute või täiustatud toodete, protsesside
või teenuste arendamise jaoks.
Siia hulka võivad kuuluda ka tegevused, mille eesmärk on uute
toodete, protsesside või teenuste mõisteline määratlemine,
kavandamine ja dokumenteerimine.
Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või
teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutust,
katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi
keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või
teenust tehniliselt täiustada.
Tootearenduse hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate
prototüüpide ja katseprojektide arendamine, kui prototüüp on
tingimata kaubanduslik lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes
demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga kallis.
Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide,
tootmisprotsesside, teenuste ja muude toimingute rutiinset või
perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused tähendavad
täiustamist.

Horisont 2020
tehnoloogiaklassifikaatori
tasandid 7–9

• TRL 7 – system prototype demonstration in
operational environment
• TRL 8 – system complete and qualified
• TRL 9 – actual system proven in operational
environment (competitive manufacturing in the
case of key enabling technologies; or in space)

Eelarve ja toetuse määr.
Taotletava toetuse piirmäärad.
Taotletava toetuse piirsummad.

Toetus

EL toetuse
summa
(ERDF)

Struktuuri
-toetus
kokku

Ettevõtete rahaline
panus/omafinants
eering

Kõik kokku

26 586 466

26 586 466

15 000 000

41 586 466

Suurettevõte

Väikeettevõte

Keskmise
suurusega
ettevõte

Rakendusuuringud

70%

60%

50%

Tootearendus

45%

35%

25%

Tegevus

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
Suurettevõte

Väikeettevõte

Keskmise suurusega
ettevõte

Vähem kui 50 inimesele

Vähem kui 250 töötajat

Rohkem kui 250 töötajat

Aasakäive ja/või
aastabilansi kogumaht
ei ületa 10 milj €

Aasakäive ei ületa
50 milj € ja/või
aastabilansi kogumaht
ei ületa 43 milj €

Aasakäive ületab
50 milj € ja/või
aastabilansi kogumaht
ületab 43 milj €

Esitatud andmete õigsust kontrollime Äriregistrist.

Abikõlblikud kulud
• Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste
elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud
uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või
litsentseeritud patentide teenuste kulud;
• Taotleja ja partneri infrastruktuuri, aparaatide ja
seadmete kasutamise kulud ja seadmete
kasutamisega kaasnevad materjalide, tarvikute,
kemikaalide jms kulud, mis on otseselt seotud
projektiga kuni 10% ulatuses toetuse summast
vastavalt nende kasutusajale projektis ja kasulikule
elueale 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.

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 teadusja arendusasutuste võimekust ja potentsiaali rakenduslike
uuringute ja tootearenduse läbiviimiseks.
Toetuse taotleja võib olla:
1) väikeettevõtja;
2) keskmise suurusega ettevõtja;
3) suurettevõtja.
Taotleja võib projekti kaasata partnereid.
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.

Nõuded taotlusele (1/1)
• Taotlus esitatakse rakendusüksuse kinnitatud
taotlusvormil elektrooniliselt läbi Eesti
Teadusinfosüsteemi (ETIS) taotlusvooru
väljakuulutamisel nimetatud tähtaja jooksul
rakendusuuringu või tootearenduse toetamiseks.
• ETIS’ega liitumiseks tuleb esitada avaldus eraldi vormil,
milles sisalduvad järgmised andmed:
Asutuse nimetus / Companys’ Name (nimetus inglise keeles)
Äriregistri number
Riik/Linn/Asula/Tänav maja/Indeks
Asutuse telefon
Asutuse e-mail/URL (http://)
Pangakonto
Projektijuhi nimi ja isikukood
Taotleja/partneri esindusõigusliku isiku allkiri (nimi ja kuupäev)

Nõuded taotlusele (1/2)
•

Lisadokumendid:
– Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
(nii taotleja kui ka partner).
– Partneri allkirjastatud kinnituskiri projektis osalemise ja rahalise
panuse kohta.
– T&A Arendusplaan (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.)

– Taotleja ja partneri Äriplaan rakendusuuringu või tootearenduse
tulemuste kasutamise kohta.
– Taotleja ja teenuse osutaja vaheline eelkokkulepe.
– Raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud
amortisatsiooniarvestus või rendileandjaga kokkulepitud
rendisumma ning seletuskiri infrastruktuuri ja seadmete
kasutamise maksumuse kohta.

Toetuse taotlemine
Taotlusvoor avatakse 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.
• Rakendusüksus kaasab taotluste sisuliseks hindamiseks ja
seireks meetme juhtkomisjoni.
• Taotluste vastuvõtmise alustamisest või peatamisest ja
taotlusvooru tähtpäevadest annab rakendusüksus teada
vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma
veebilehel.
• Vormid ja juhendid ning infopäevade ajad avaldame
kodulehel hiljemalt 4. jaanuaril.
http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutikaspetsialiseerumise-rakendusuuringud/
•

Tänan tähelepanu eest!
Tea Tassa
meetmehoidja
tea.tassa@archimedess.ee
7300 396

