2017. a kokkuvote
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades
Meetme tegevuse eesmärgist tulenevalt toetatakse ettevõtteid kasvuvaldkondades
rakendusuuringute ja tootearenduse, mis on tellitud avalikest TA asutustest, läbiviimisel.
2016-2017 teotlusvoorudes esitati kokku 68 taotlust, mille abikõlblikud kulud kokku olid 54 milj
eurot (tabel 1). Taotluste keskmine abikõlblike maksumus oli 795 819,38 eurot, toetus 541 357,00
eurot.
Taotlused jagunesid järgmiselt:



3 taotlust esiti tootearenduse läbiviimiseks;
65 taotlust esiati rakendusuuringu läbiviimiseks.

Kokku on 2016-2017 taotlusvoorus rahuldatud 29 taotlust, millest üks taotluse rahuldamise otsus
tühistati taotleja soovil. Rahuldatud taotluste osakaal kõikidest taotlustest oli 42,6%.
Toetatud projektide keskmine abikõlblik maksumus oli 502 716,47 eurot, toetus 341 727,73 eurot.
Perioodil 2016-2017 on lõppenud 3 projekti:




Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus
(Dieedidisain);
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks (Droon);
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus (RD).

Tabel 1. 2016-2017 esitatud taotlused ja rahastatud taotlused
Projekti
abikõlblikud kulud,
euro

Toiming
Mitte rahastada
Otsus tühistatud taotleja soovil
Rahastada
Rahastatud/lõpetatud
Taotleja võttis taotluse tagasi
Kokku

Omafinantseering,
euro

Toetus, euro

Taotluste arv

32 722 229,18

21 686 946,68

11 035 282,50

35

99 636,00

69 745,20

29 890,80

1

14 190 351,16

9 640 729,40

4 549 621,77

26

791 507,18

541 356,70

250 150,48

3

6 311 994,83

3 365 521,38

2 946 473,45

3

54 115 718,35

35 304 299,36

18 811 419,00

68

2017. a taotlusvooru esitati 27 taotlust, millest rahastati 13 taotlust (Tabel 2), peale taotluse
rahuldamise otsuse tegemist tühistati üks otsus taotleja soovil. Kõik taotlused esitati
rakendusuuringute läbiviimise toetuse saamiseks. Rahuldatud taotluste osakaal on 48% kõikidest
taotlustest.
Tabel 2. 2017. a taotlusvooru esitatud taotlused ja rahastatud taotlused
Row Labels

Projekti abikõlblikud
kulud, euro

Toetus, euro

Omafinantseering,
euro

Taotleja

Mitte rahastada

12 573 857,18

8 801 699,68

3 772 157,50

13

Rahastada

10 080 658,36

6 820 231,23

3 260 427,13

14

22 654 515,54

15 621 930,91

7 032 584,63

27

Grand Total

Toetatakse projekte, mis viiakse läbi kasvuvaldkondades
 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite,
 tervisetehnoloogiad ja -teenused ning
 ressursside efektiivsem kasutamine.
Kasvuvaldkonnad on määratud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias
2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti”, kus ettevõtetel on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja
investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse võimalik konkurentsieelis saavutada.
2016-2017 esitatud taotlustest kõige enam sooviti toetust
kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasvuvaldkonnas (Tabel 3).

projektidele

info-

ja

Tabel 3. Taotlused kasvuvaldkondate lõikes
Taotluste arv
Rakendusuuring
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) horisontaalselt läbi teiste
sektorite

65
38

Ressursside efektiivsem kasutamine

15

Tervisetehnoloogiad ja -teenused

12

Tootearendus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) horisontaalselt läbi teiste
sektorite
Ressursside efektiivsem kasutamine

3
2
1

Kokku

68

Eelarve kasutamine
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest finantseeritakse kuni 26 586 466 eurot ning ettevõtete
rahaline omafinantseering on 15 000 000 eurot (Tabel 4).
Tabel 4. Eelarve ja toetuse määr
Eelarve

EL toetuse summa (ERDF)
26 586 466

Ettevõtete rahaline panus/
omafinantseering
15 000 000

Kokku
41 586 466

Kõikides toetatavates tegevustes on eesmärgiks ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega
ning eelduseks taotleja ja partnerite rahaline omafinantseering. Omafinantseeringu määr sõltub
toetatavast tegevusest (kas tegemist on rakendusuuringu või tootearendusega) ning taotlejaks
oleva ettevõtte suurusest. Toetuse ja omafinantseeringu määrad on kehtestatud vastavalt Euroopa
Komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 grupierandiga hõlmatud riigiabi kohta kehtestatud
määradele.
Taotletava toetuse piirmäärad on erinevad lähtuvalt tegevusest ning taotlejaks oleva ettevõtte
suurusest.

Perioodil 2016-2017 oli planeeritud abikõlblike kulude maht 2,2 miljonit eurot sh 2017. a 1,8
miljonit eurot.
Perioodil 2016-2017 maksti välja toetust 1 078 940,23 eurot (abikõlblikud kulud 1 581 423,44
eurot).
2016-2017. a toetatud projektide (28 projekti) võetud kohustused on kokku 12,36 miljonit eurot.
Seisuga 18.04.2018 on tehtud toetatavatele projektidele makseid 2,1 miljoni euro ulatuses
(abikõlblikud kulud).
Väljundnäitajate saavutamine
Tegevuse eesmärgiks on struktuurifondide rakenduskava väljundnäitajate järgi kaasata kuni 200
ettevõtet, kellega ülikoolid ja teadusasutused on kasvualade rakendusuuringute ja tootearenduse
käigus koostööd teinud. Samuti on eesmärgiks kaasata vähemalt 15 mln eurot erasektori
täiendavaid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.
2017. a lõpuks tegid ülikoolid ja teadusasutused tegevuse raames koostööd 22 ettevõttega (21
toetuse saajat ja 1 partner). Väljundnäitajate saavutamine on toodud tabelis 5.
Tabel 5. Väljundnäitajate saavutamine
Väljundnäitaja
Ettevõtete arv, kellega ülikoolid ja
teadusasutused
on
kasvualade
rakendusuuringute ja tootearenduse käigus
koostööd
teinud
(lõpetatud
ja
käimasolevad)
Erainvesteeringud
kooskõlas
riigi
toetustega innovatsiooni või teadus- ja
arendustegevuse alastele projektidele (mln
€)

Sihttase
2023

Saavutustase 2017
a. lõpuks

Täitmine
2018. a
sihttasemest,
%

Sihttase
2018

Sihttase
2020

100

160

200

22

22%

8

12

15

0,50

6%

