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TEADUSASUTUSTE JA ETTEVÕTLUSE KOOSTÖÖ  
TOETUSMEETMED 



SA ARCHIMEDES – „RAKENDUSUURINGUTE JA TOOTEARENDUSE 
TOETAMINE NUTIKA SPETSIALISEERUMISE KASVUVALDKONDADES“

Milline on toetuse eesmärk?

Toetada teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning aidata ettevõtetel tellida 
ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või 
tootearendusprojekte   

Kasvuvaldkonnad:

1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)

2) tervisetehnoloogiad- ja teenused; 

3) ressursside tõhusam kasutamine 

Taotleja:

Toetuse taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõte. Toetuste taotlemine 
toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab SA Archimedes.

Toetuse suurus: max summa on 2 mln eur projekti kohta ja min summa 20 tuh 
eur projekti kohta



EAS – „TOOTEARENDUSE TOETUS “

Milline on toetuse eesmärk ?

Julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille 
tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad 

Toetuse suurus: max 200 000 Eur, 

Toetuse osakaal: max 70%

Projekti elluviimise periood: kuni 36 kuud.

Toetatavad tegevused:

• töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;

• vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;

• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;

• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.



EAS – „EESTI-NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT“

Milline on toetuse eesmärk ?

Eesti-Norra koostööprogrammis „Green ICT“ toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT 
projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu 
ning ressursisäästu.

Toetatakse uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside 
digitaliseerimist.

Väiketoetus

Toetuse summa ühe projekti kohta on 10 000 – 20 000 eurot, toetuse määr kuni 75% 
abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste 
(uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms) läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel.

Taotlemine algas sügisel 2018.

Põhitoetus

Toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, toetuse määr ca 50% 
abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõtete tootearenduseks ning 
tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Taotlemine algab kevadel 2019.



KIK – „ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUS“

Mis on toetuse eesmärk: 

Suurendada Eesti ressursitootlikkust 

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja on äriühing

Toetatavad on tootmisprotsessi ümberkujundamisega seotud tegevused:

• ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;

• seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi 
säästvamate vastu;

• seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks



KIK – „ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUS“

Avatud on SUURPROJEKTIDE teine taotlusvoor.

Eelarve: 35 mln eurot. 

Toetuse suurus:  ühe projekti taotluse toetuse min suurus on 200 tuh eurot 
ja max suurus on 2 mln eurot ühe ettevõtja ettevõtja kohta kogu 
programmperioodi vältel.

Projekti mõju peab avalduma ettevõtte põhitegevusvaldkonnas.

Avatud on VÄIKEPROJEKTIDE esimene taotlusvoor.

Eelarve: 10 mln eurot.

Toetuse suurus: ühe projekti taotluse toetuse maksimaalne suurus on 200 
tuh eurot.

Projekt peab vastama ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusele.



VAJADUS KLASSIKALISTE MÄEINSENERIDE JÄRELE ON 
KAHANEMAS. MAAPÕUE INSENERIDE(SH.TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE 
SPETSIALISTID) JÄRELE KASVAMAS
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ETTEVÕTJAD VAJAVAD LAIA SILMARINGIGA MÄEINSENERI



IT DIGIPÖÖRE MÄETÖÖSTUSES

Harukordne võimalus kanda edasi Eesti, kui  e-riigi edulugu maavarade tööstusesse



MÄEMASINAD INTERNETIVÕRKU, DROONID MAA PEALE, 
DROONID MAA ALLA





ÜLESKUTSE ETTEVÕTJATELE !

TEHKEM ÜLIKOOLIDEGA ROHKEM KOOSTÖÖD -
PARTNERLUS ETTEVÕTETEGA ON TEADUSUURINGUTE EDU 

PANT !


