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TAIE fookusvaldkonnad

• Digilahendused igas eluvaldkonnas

• Tervisetehnoloogiad ja teenused

• Kohalike ressursside väärindamine

• Nutikad ja kestlikud energialahendused

• Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja 
kultuuriruum



Ettevõtete TAI teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine

• Eesmärk: tõsta ettevõtete teadlikkust ja võimekust 
tehnoloogial ja teadmistel põhineva TAI-tegevuse 
suurendamiseks ja ettevõtete majandustulemuste kasvuks

• Eelarve: 19 840 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib praeguse perioodi vahendite kasutust 
reguleeriv ministri käskkiri, uuel perioodi jätkub, meetme re-
disain 2022a.



Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programm

• Eesmärk: ettevõtjate uute ärivõimalustega seotud 
rakendusuuringute ja rakendusuuringute järgse 
tootearenduse mahu kasv, mille tulemusena suureneb 
ettevõtjate uuest või oluliselt muudetud tehnoloogiast, 
tootest või teenusest saadav müügitulu. Toetus + nõustamine

• Eelarve: 16 480 000 eur (EL toetus) + RE vahendid

• Ajakava: hetkel toimib, teise vooru taotluste hindamine 
pooleli, järgnevatel aastatel jätkub



Ettevõtte arenguprogramm, tootearendustoetus, tugi- ja 
arenduskeskused

• Eesmärk: tõsta ettevõtete pikaajalist strateegilise planeerimise 
ja arendustegevuse võimekust, et ettevõtted liiguksid kõrgemat 
lisandväärtust loovatele tegevustele ja parandaksid enda 
positsiooni väärtusahelas. Nn rätseplahendus igale ettevõttele.

• Eelarve: 46 968 000 eur (EL toetus)
• Ajakava: Hetkel kehtivad arenguprogrammi ja tootearenduse 

toetuste andmist reguleerivad määrused; alanud 
arenguprogrammi sekkumisloogikat hindav uuring; uue perioodi 
meetme disain alates 2022a. algus.



Innovatsiooni- ja arendusosakud

• Eesmärk: pakkuda VKEdele koostöö ja väikesemahuliste 
innovatsiooniprojektide tegemise kogemusi teadmus- ja 
innovatsiooniteenuste pakkujatega

• Eelarve: 8 240 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib, uuel perioodil jätkub. Arendusosak 
liigub tõenäoliselt arenguprogrammi ja tootearenduse 
meetme baasil tekkivasse programmi. Meetme re-disain 
2022a.



Innovaatilised riigihanked

• Eesmärk: suurendada avaliku sektori hankijate nõudlust 
innovaatiliste lahenduse järele, kasvatada riigist tarka tellijad

• Eelarve: 2 472 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtiv määrus ja ministri käskkiri, uuel 
perioodil edukaks jätkamiseks eeldab horisontaalsete 
eeltingimuste täitmist, tervikliku poliitikasekkumise re-disain 
2022a. 



Startup Estonia programm

• Eesmärk: toetada iduettevõtete ökosüsteemi arengut, sh 
pakkuda vastavaid teenuseid, tegeleda targa immigratsiooni, 
talentide Eestisse meelitamisega , kapitali kättesaadavuse 
parandamisega, teadmus ja süvatehnoloogiamahuka 
iduettevõtete ökosüsteemi arendamisega

• Eelarve: 8 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: programm kehtib, uuel perioodil jätkub



Kosmosesektori küberturbe missioonid ja ESA 
valikprogrammides osalemine

• Eesmärk: ESA valikprogrammide kaudu toetada Eesti 
majandusüksuste rahvusvahelist koostööd ja pääseda 
Euroopa peatöövõtjate tarneahelatesse. Küberturbe
missioonide kaudu viia läbi küberturvalisuse harjutusi 
kosmosesektorile, arendada uusi tooteid ja teenuseid 
kosmosetaristu ja -teenuste kaitsmiseks, neid demonstreerida 
ja valideerida.

• Eelarve: 16 000 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitatud 2021a.



Rohefond

• Eesmärk: fondiinvesteeringute kaudu toetada 
rohetehnoloogiate väljatöötamisega ettevõtteid peamiselt 
varajases faasis

• Eelarve: 100 000 000 eur (taasterahastu, 2021-2025)

• Ajakava: hetkel läbirääkimised Euroopa Komisjoniga, 2021a. 
lõpus leping Smartcapiga ja investeerimisstrateegia 
väljatöötamine Smartcapi poolt. 2022a. fondijuhi(tide) 
otsimine.



Erasektori tehisintellekti programm

• Eesmärk: toetada ettevõtetes andmepõhise tehisintellekti 
arendamist ja avalikus sektoris arendatud ning avalikuks 
kasutamiseks antud kratijuppide kohandamist erasektori 
vajadustele

• Eelarve: 2 800 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitub 2022a. Tehnopoli juhtimisel; MKMis alustab 
2021a. lõpus projektijuht.



e-DIH (AIRE) rahastamine AI ja robootikaga seotud uurimis- ja 
arendustegevuse läbiviimiseks

• Eesmärk: luua tehisintellekti ja robootika teenuskeskus 
ettevõtete digitaalse innovatsiooni toetamiseks 
(demoprojektid, võrgustamine, teadlikkuse tõstmine, 
finantseerimise kaasamine) https://aire-edih.eu/en/

• Eelarve: 3 500 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitatud 2021a., ettevalmistavad tegevused, sh e-
DIH taotluse ettevalmistamine Euroopa Komisjonile.

https://aire-edih.eu/en/


Accelerate Estonia programm

• Eesmärk: idufirmaliku mõtteviisi juurutamine avalikus sektoris 
eesmärgiga testida, valideerida ja rakendada lahendusi 
nurjatutelele väljakutsetele, pidades samas silmas 
ettevõtetele uute toodete-teenuste skaleerimisvõimaluste
loomist

• Eelarve: 4 000 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käimasolev programm.



Fookusvaldkondade juhtimine/pilootmissioonide käivitamine

• Eesmärk: TAIE fookusvaldkondade ja missioonide juhtimine ja 
rakendamine

• Eelarve: 6 800 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitatud 2021 aastal.



Horisont Euroopa partnerlustes osalemine

• Eesmärk: Toetada ettevõtete ja teadusasutuste osalemist viies 
Horisont Euroopa partnerluses: võtme digitehnoloogiad, 
innovaatilised VKEd, Euroopa metroloogia partnerlus, puhtale 
energiale üleminek, linnakeskkonna muutuste juhtimise 
jätkusuutlikkus. 

• Eelarve: 3 900 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitub 2022. aastal, hetkel partnerluste 
ettevalmistamine



Teadus- ja tehnoloogiamahukate idude kiirendid ja ökosüsteem

• Eesmärk: EdTech suuna toetamine ning pikemaajalises 
perspektiivis teadmusmahukuse / deep dech suuna toetamine 
üldise ökosüsteemi arendamise, kiirenditega. 

• Eelarve: 1 700 000 eur (RES 2021-2024)

• Ajakava: Käivitatud 2021 aastal.



Ettevõtete rahvusvahelistumine

• Eesmärk: kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste ekspordi 
ja uutele turgudele sisenemise toetamine

• Eelarve: 60 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib praeguse perioodi vahendite kasutust 
reguleeriv ministri käskkiri, uuel perioodi jätkub, meetme re-
disain 2022.a.



Rahastamisvahendite pakkumine ettevõtetele (laenud, garantiid, 
omakapitali investeeringud)

• Eesmärk: ettevõtete finantseerimisvõimaluste (kapitali) 
kättesaadavuse parandamine, sh tõmbekeskustest eemal 
asuvates piirkondades

• Eelarve: 17 500 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: Finantsinstrumendi re-disain 2022.a.



Maakondlike arenduskeskuste toetamine

• Eesmärk: uute ettevõtete tekkimiseks ja nende edasiseks
kasvamiseks soodsa kasvupinnase loomine

• Eelarve: 7 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib praeguse perioodi vahendite kasutust 
reguleeriv ministri käskkiri, uuel perioodi jätkub, meetme re-
disain 2022.a.



Starditoetus

• Eesmärk: uute ettevõtete tekkimiseks ja nende edasiseks
kasvamiseks soodsa kasvupinnase loomine

• Eelarve: 7 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib praeguse perioodi vahendite kasutust 
reguleeriv ministri määrus, uuel perioodi jätkub, meetme re-
disain 2022.a.



Ettevõtte arenguprogramm (nn light)

• Eesmärk: tõsta ettevõtete pikaajalist strateegilise
planeerimise ja arendustegevuse võimekust

• Eelarve: 17 500 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: uus meede, väljatöötamine 2022.a.



Ettevõtete digitaliseerimisega seotud tegevuste toetamine (Real 
Time Economy)

• Eesmärk: toetatakse reaalajamajanduse kasutusele võtmist 
era- ja avaliku sektori koostöös äriprotsesside ja 
aruandluskohustuse automatiseerimiseks ning 
digitaliseerimiseks 

• Eelarve: 3 500 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: uus meede, väljatöötamine 2022a.



Ettevõtlusteadlikkus sh juhtimiskvaliteedi ja vastutustundlikku
ettevõtluse arendamine

• Eesmärk: suurendada ettevõtjate teadlikkust digi- ja 
rohepöördest ja digitaalsele majandusele üleminekuks, uutest 
ärimudelitest jms

• Eelarve: 6 100 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtib praeguse perioodi vahendite kasutust 
reguleeriv ministri käskkiri, uuel perioodi jätkub, meetme re-
disain 2022.a.



Turismisektori elavdamine ja taaskäivitamise toetamine

• Eesmärk: Eesti on turismisihtkohana ligipääsetav ja 
väärtustatud, turismisektori ettevõtjad on edukad, sihtkohad
üle Eesti on elujõulised. 

• Eelarve: 40 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: hetkel kehtivad praeguse perioodi vahendite 
kasutust reguleerivad ministri käskkirjad ja määrused, uuel 
perioodi jätkub, meetmete re-disain 2022.a.



Ida-Viru suurinvesteeringute toetus

• Eesmärk: Soodustada Ida-Viru piirkonna majanduse 
mitmekesistamist seoses põlevkivisektori osakaalu 
vähenemisega. Selleks toetame, eri valdkondade üleselt, 
ettevõtjate investeeringuid uute toodete tootmiseks (või 
teenuste pakkumiseks) ja ettevõtete (või üksuste) rajamiseks 
ning seeläbi uute töökohtade loomiseks.

• Eelarve: 153 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: meede avaneb 2022.a. jooksul



Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused

• Eesmärk: Luua inkubatsioonikeskuste ja nõustamisteenuste 
rakendamise kaudu eeldused majandusstruktuuri 
muut(u)miseks, uute ettevõttete tekkimiseks, tänapäeva 
nõuetele vastavate toodete ja teenuste väljaarendamiseks 
ning uute töökohtade tekkimiseks piirkonnas. 

• Eelarve: 25 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: meede avaneb 2022.a. jooksul 



VKEde investeeringutoetus

• Eesmärk: Ida-Virumaal tegutsevate VKE’de pikaajalise 
konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema 
lisandväärtusega toodete, teenuste,  tehnoloogiate ja 
protsesside väljatöötamise kaudu ning inimkapitali ja 
struktuurkapitali (patendid, infosüsteemid, protsessid, 
poliitikad) kasvatamine konkurentsivõime suurendamiseks ja 
ekspordivõimekuse kasvatamiseks.

• Eelarve: 15 000 000 eur (EL toetus)

• Ajakava: meede avaneb 2022.a. jooksul



Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamise toetus

• Eesmärk: Tõsta Ida-Virumaa ettevõtete teadmusmahukust 
ning koostööd teadus- ja arendusasutustega, et arendada Ida-
Virumaal alternatiivina põlevkivienergeetikale kõrge 
lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ning luua sellega 
seotud uusi töökohti. 

• Eelarve: 50 000 000 eur (kahasse HTMiga) (EL toetus)

• Ajakava: meede avaneb 2022.a. jooksul



TÄNAN!

Sigrid Rajalo

sigrid.rajalo@mkm.ee


