Sihtgrupp

INNOVATSIOONIOSAK

ARENDUSOSAK

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem
innovatsiooniosaku toetust saanud.

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab
teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt

VKE määratlus:
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/VKE_definitsiooni_selgitus_-_EK_mrus_651-2014_alusel_-_2015.pdf
VKE-de kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või aastabilansi kogumaht ei
ületa 43 miljonit eurot.
Olemus

Kogueelarve
Eesmärk
Maksimaalne
toetus
Toetuse osakaal

Määrus ja üldine
eesmärk:

Välistatud
valdkonnad jm
tingimused, mis
ühised:

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja
(VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi
ekspertidega välja selgitada innovaatilised lahendused
arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi
tehnoloogiate kohta, läbi viia uuringuid intellektuaalomandi
andmebaasides jpm.
4 miljoni eurot (kaasrahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond)
Toetada esmakordsete kontaktide loomist ettevõtjate ja
innovatsiooniteenuse pakkujate vahel.
4000

Laiema kasutusalaga kui innovatsiooniosak. Arendusosak on oma olemuselt
eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal
koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas
arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

6 mln eurot (kaasrahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond)
Jätkata ja tihendada ettevõtjate koostööd innovatsioonipartneritega
20 000

80% abikõlbulikest kuludest
70% abikõlbulikest kuludest
Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastatavaid või
tagastamatuid toetusi.
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112015003
Toetuse andmise eesmärk on Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) konkurentsivõime suurendamine läbi eelduste loomise
uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks. Eesmärk saavutatakse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde,
intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu ning koostöö tihendamise kaudu teadus- ja arendusasutustega ning nõustamise ja insenertehnilisi
teenuseid pakkuvate ettevõtjatega, sealhulgas eeluuringuid ning tootmis- ja tehnoloogiaalast nõustamist pakkuvate asutustega.
 Välistatud valdkonnad vt määruse §1 lõikes 6
 Taotleja ei tohi olla saanud VTA-d 3 a jooksul üle 200 000 euro, tasutud peavad olema kõik tagasimaksed nõutud summas (kes varem toetusi
saanud).
 Ei tohi olla majandusraskustes
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Rahastatavad
tegevused



Ei toetata
Projekti pikkus
Menetlusaeg
Tingimused

Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel,
et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks
minimaalselt 20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega.
Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast
on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning
arendustöötaja peab omama kõrgharidust ning vähemalt 5-aastast
töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.
Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle
maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%.









toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.






Tasemeõpet, täiendkoolitust, kutseõpet, õppereise jne.
Ärimudeli loomist, muutmist, uuendamist.
Kuni 12 kuud
10 tp



Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole varem
innovatsiooniosaku toetust saanud.
Taotleja ei tohi taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olla
olnud lepingulistes suhetes taotluses määratletud
teenusepakkujaga.






Kuni 18 kuud
20 tp



Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis peab
projekt olema lõppenud.



NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos arendatava
toote, teenuse või tehnoloogiaga.

Taotlusdokumendid
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Taotlus e-teeninduses + lisad. Projektiplaani esitama ei pea.

Taotlus e-teeninduses + lisad. Lisama peab ka projektiplaani (ca 10 teemat
läbi mõelda kokku u 10 lk teksti)

1.
Teenuseosutaja esitatud hinnapakkumine projekti
realiseerimiseks koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega (peab
olema selgelt välja toodud tegevus- ja ajakava ning hinna kujunemise
põhimõtted; iga hinnapakkumise rea kohta tuleb esitada ka ühikuhind,
mille alusel teenust osutatakse)
2.
Vähemalt kolm omavahel sõltumatu ning sihtasutuse
kehtestatud valikukriteeriumitele vastava pakkuja poolt esitatud
hinnapakkumist koos lähteülesande ja teostatavate tegevuste
lühikirjeldusega, juhul kui tehingu summa käibemaksuta ületab 5000
eurot ning toetuse taotleja ei pea järgima „Riigihangete seadust”. Kui
kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada tuleb esitada
sellekohane põhjendus;
3.
Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused;
4.
Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne
eelmise kvartali lõpu seisuga;
5.
Taotleja kontserni liikmete skeem.
6.
Vajadusel täiendav info VKE määratlusele vastamise kohta.
7.
Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

1.
2.

Arendusosaku projektiplaan.
Kui arendusosaku taotluses kaasatakse arendustöötaja, siis arendustöötaja
elulookirjeldus ning haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
ärakiri.

3.

Teenuseosutaja esitatud hinnapakkumine projekti realiseerimiseks koos
teostatavate tegevuste lühikirjeldusega (peab olema selgelt välja toodud
tegevus- ja ajakava ning hinna kujunemise põhimõtted; iga
hinnapakkumise rea kohta tuleb esitada ka ühikuhind, mille alusel teenust
osutatakse);
Vähemalt kolm omavahel sõltumatu ning sihtasutuse kehtestatud
valikukriteeriumitele vastava pakkuja poolt esitatud hinnapakkumist koos
lähteülesande ja teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, juhul kui tehingu
summa käibemaksuta ületab 5000 eurot ning toetuse taotleja ei pea
järgima „Riigihangete seadust”. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei
ole võimalik esitada, tuleb esitada sellekohane põhjendus.
Nõustamisalaste ja uuringutega seotud teenuste soetamisel meetme
määruse §4 p. 6 toodud teenuseosutajalt tuleb esitada lähteülesanne koos
võrreldavate hinnapakkumistega kõigi ostutehingute korral olenemata
nende maksumusest;
Materjalide ostmisel hinnapakkumised või väljavõtted pakkujate
vastavasisulistest hinnakirjadest.
Teenusepakkuja poolt tegevusi teostavate isikute elulookirjeldused, koos
olulisemate teostatud tööde nimekirjaga.
Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta
aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori
otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui
taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal
vähemalt 6 kuud.
Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne eelmise kvartali
seisuga.

4.

5.
6.
7.

8.

9. Taotleja kontserni liikmete skeem.
10. Projektijuhi, projekti juhtimisse kaasatud isikute jt meeskonnaliikmete
elulookirjeldused.
11. Vajadusel täiendav info VKE määratlusele vastamise kohta.
Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.
Tingimused
partnerile/teenus
eosutajale

Insenertehnilisi teenuseid osutavatele juriidilistele või füüsilistele isikutele on kehtestatud kriteeriumid:
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Insenertehnilise-teenuse-osutaja-valikukriteeriumid-ver-1.pdf
Eesti teenuseosutajad:
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Eesti-teenuseosutajate-kontaktid.pdf

