2019. a kokkuvote
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades
Meetme tegevuse eesmärgist tulenevalt toetatakse ettevõtteid kasvuvaldkondades
rakendusuuringute ja tootearenduse, mis on tellitud avalikest TA asutustest, läbiviimisel.
Kokku on esitatud perioodil 2016-2019 (I-III taotlusvoor ja IV taotlusvoor kuni 31.12.19) 134
taotlust (Tabel 1).
Tabel 1. Taotlusvoorude raames esitatud taotlused ja projektide abikõlblikud kulud
Taotlusvoor

Taotluste arv

Projekti abikõlblikud kulud

Toetus

Omafinantseering

2016

41

30 573 212,31

19 200 576,55

11 372 635,77

2017

27

22 654 515,54

15 621 930,91

7 032 584,63

2018

32

16 364 550,35

10 967 892,51

5 396 657,84

2019

34

26 869 270,14

17 123 925,80

9 745 344,34

134

96 461 548,34

62 914 325,77

33 547 222,58

Kokku

2019. a lõppes 2018. a alustatud III taotlusvoor, mida pikendati kuni 31.01.2019. III taotlusvooru
esitati kokku 32 taotlust, mille abikõlblikud kulud kokku olid 10,9 milj eurot. Vooru pikendati ning
voor lõppes 31.01.2019.
20.02.2019 avati IV taotlusvoor, mis kestab kuni 30.09.2020 või taotlusvooru rahalise mahu
ammendumiseni.
IV taotlusvoorus oli seisuga 31.12.2019 esitatud 19 taotlust, mille abikõlblikud kulud kokku olid
16 050 371,5 eurot (Tabel 2). Neist hinnati 2019. aastal 18 taotlust, rahuldati 10 taotlust, neist 1
toetuse saaja loobus, 1 taotlus tunnistati mittevastavaks ja rahastust ei saanud 8 taotlust. Rahuldatud
taotluste osakaal kõikidest taotlustest oli 56%.
Toetatud projektide keskmine abikõlblik maksumus oli 372 765,62 eurot, toetus 218 659,46 eurot.
Tabel 2. IV taotlusvooru esitatud ja seisuga 31.12.2019 rahastatud taotlused
Seisund

Taotluste
arv

Projekti abikõlblikud
kulud

Toetus

Omafinantseering

Mitte rahastada

8

9 776 151,99

6 526 198,86

3 249 953,13

Rahastada
Taotleja võttis taotluse
tagasi

9

3 354 890,51

1 967 935,17

1 386 955,34

1

1 169 329,00

584 664,50

584 664,50

Mittevastavaks tunnistatud

1

1 750 000,00

1 050 000,00

700 000,00

16 050 371,50

10 128 798,53

5 921 572,97

Kokku
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2019. aastal lõppes 15 projekti.
Toetatakse projekte, mida 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.
IV taotlusvooru seisuga 31.12.20 esitatud taotlustest kõige enam sooviti toetust projektidele info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate kasvuvaldkonnas (Tabel 3).
Tabel 3. IV taotlusvooru taotlused kasvuvaldkondade lõikes
Taotluste arv
Rakendusuuring
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) horisontaalselt läbi teiste
sektorite

34
21

Ressursside efektiivsem kasutamine

4

Tervisetehnoloogiad ja -teenused

9

Taotluste rahuldamise otsuste, mis on koostatud seisuga 31.12.2019, alusel on projektid võtnud
kohustusi 26,7 mln eurot, abikõlblikud kulud, 53 projekti (Tabel 4).
Tabel 4. Eelarve kasutamine
Projekti nimi
TA programm nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades

Võetud kohustused
(abikõlblikud kulud)

26 715 038

Välja makstud
(abikõlblikud
kulud)

11 340 893

Välja makstud
osakaal võetud
kohustustest

42%

53-st projektist on lõppenud 2019.a lõpu seisuga 21 projekti, abikõlblikud kulud 4,07 mln eurot,
toetus 2,6 mln eurot (toetus keskmiselt 65%).
Perioodil 2019 oli planeeritud abikõlblike kulude maht 6,1 miljonit eurot. Makseid esitati
6 234 523,97 eurot (abikõlblikud kulud), välja maksti toetust 4 222 313,45 eurot (toetus keskmiselt
68%).
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.

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 14 mln eurot erasektori täiendavaid
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.
2019. a lõpuks olid teinud ja teevad ülikoolid ja teadusasutused tegevuse raames koostööd 44
ettevõttega (42 toetuse saajat ja 2 partnerit). 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 töös olevad)
Erainvesteeringud
kooskõlas
riigi
toetustega innovatsiooni või teadus- ja
arendustegevuse alastele projektidele (mln
€)
–
lõpetanud
projektid,
omafinantseering

1

Lõppenud projektide arv 21

Sihttase
2023

Saavutustase 2019
a. lõpuks

Täitmine
2020. a
sihttasemest,
%

Sihttase
2018

Sihttase
2020

100

160

200

441

28%

8

12

14

1,33

11%

