
Küsimus Vastus 

Palun täpsustage, kas ülikoolid on määruse kontekstis suurettevõte? Jah. Käesoleva määruse kontekstis on ülikoolid suurettevõtted. 

Millised dokumendid tuleb esitada eelhinnangu saamiseks? 

Eelhinnangu saamiseks tuleb esitada esmalt lühike planeeritava projekti kirjeldus, milleks võib 
kasutada ka projektiplaani vormi, mis on leitav: https://www.eas.ee/wp-
content/uploads/2021/01/Projektiplaan.docx.  

Kas peab olema riigihange või adepteri hange? 

Riigihanke läbiviimise kohustus on ettevõtetel, ja organisatsioonidel, kes on hankijad vastavalt 
Riigihangete seadusele. Teistel ettevõtetel on teenuste tellimisel ja toodete ostmisel, mille 
maksumus ületab 20 000 eurot, kohustus võtta võrreldavaid pakkumisi.  Võrreldavate 
pakkumiste võtmiseks saab kasutada ka Adapter keskkonda. 

Te ütlesite, et "RUP on tulnud selleks, et jääda". Kas ma saan sel juhul 
õigesti aru, et kui praegu saab programmi raha otsa ja oma projekti 
esitada ei jõua, siis saab seda teha näiteks järgmisel aastal, kui 
programm uuesti tuleb? Või mida sellest 

Jah, alustasime ministeeriumiga läbirääkimisi juba sellel aastal täiendava raha leidmiseks. Kuid 
järgmisel aasta avaneb uus Euroopa Liidu struktuurivahendite rahastusperiood ja seal on raha 
Rakendusuuringute programmi jaoks juba ette nähtud. Teisalt on võimalik kasutada ka 
Innovatsiooni- ja arendusosaku meedet projektidega alustamisel. 

Mille järgi vaadatakse ettevõtte tegevuskohta (Harjumaa vs muu)? Kas 
aluseks registri aadress, kontori aadress, projekti elluviimise koht või 
midagi muud? 

Vastavalt määrusele on väljaspool Tallinna ja Harjumaad tegutsev ettevõtja, kes viib projekti 
ellu väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Seega ei ole oluline mitte ettevõtte 
registreerimisaadress, vaid projekti tegevuse elluviimise koht. 

Kas projekt, millega liigutakse TRL4 tasemelt TRL5 tasemele on seega 
rakendusuuring? Jah.  

Kuidas on RUPi raames eesmärgistatud rakendusuuring ja 
teostatavusuuring ehk milliseid tegevusi ja tulemusi ühe ja teise 
raames toetatakse? 

Toetusmeetme eesmärgiks on ettevõtjate uute ärivõimalustega seotud rakendusuuringute ja 
rakendusuuringujärgse tootearenduse mahu kasv, mille tulemusena suureneb ettevõtjate 
uuest või oluliselt muudetud tehnoloogiast, tootest või teenusest saadav müügitulu.  Seega 
analüüsitaksegi, kuidas mõjutab teostatav rakendusuuringu või tootearenduse projekt 
ettevõtte müügitulu kasvu ja edasisi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. 

Kas projektiplaan ja lähteülesanne võivad olla inglisekeelsed? 
Jah, juhul kui eelnõustamise käigus selgub vajadus kaasata projekti hindamisse väliseksperte 
võib projektiplaani koostada ka inglise keeles. 



 

Saan aru, et masinate amortisatsioon on abikõlblik. Aga kui neile 
masinatele on saadud varem EASi toetust, kas siis on ikka abikõlbulik? 

Ei, kui masinate soetamist on juba varasemalt EASi poolt toetatud ei ole nende 
amortisatsioon abikõlblik. Samuti kuna määruse kohaselt ei või tegevusi alustada enne 
toetuse taotluse esitamist, siis ka enne seda tehtud soetuste kulud ei ole abikõlblikud. 

Kellel on õigus teostatavuse uuringuid teha? 
Kuna toetuse taotlejateks saavad olla vaid Eestis Äriregistrisse kantud äriühingud, siis on õigus 
teostatavusuuringuid teha ka vaid Äriregistrisse kantud äriühingutel. 

Kas projektiplaan võib olla osaliselt inglise keeles (arendusplaan) ja 
osaliselt eesti keeles (äriplaan)? 

Jah, juhul kui eelnõustamise käigus selgub vajadus kaasata projekti hindamisse väliseksperte 
võib projektiplaani koostada ka inglise keeles. 

Kui kõik tegevused toimuvad ettevõtte siseselt, kas siis on ka vajalikud 
pakkumused? 

Kui ettevõte projekti raames üldse teenust ega tooteid sisse ei planeerita osta või sisse 
ostetavate konkreetsete toodete ja teenuste maksumused terve projekti perioodi jooksul ei 
ületa 20 000 eurot, siis ei ole pakkumised vajalikud.  Muidu tuleb võrreldavad pakkumised igal 
juhul küsida. 

Kas ülikool on omaette mõiste või käib see TA asutuste kohta? Ülikool ei ole omaette mõiste vaid määruses on hõlmatud mõistega TA asutus. 

Kas projekti jaoks võib luua uue ettevõtte? Kas toetuse taotlejal peab 
olema ajalugu? Toetust taotleva ettevõtte vanusele meetmes piiranguid seatud ei ole. 

Selgitage pisut palun, mida tähendab: "Taotleja peab olema teinud 
tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas." 

Antud nõue tähendab seda, et juhul kui taotlejalt on varasemate projektide raames toetust 
tagasinõutud ning tagasimaksete tegemiseks on koostatud maksegraafik, siis peavad 
tagasimaksed olema tehtud graafikujärgselt. 

Kuidas on defineeritud VTA ja kellel on õigus seda taotleda? 

VTA on vähese tähtsusega abi ning selle taotlemise õigus on kõikidel ettevõtjatel.  Ettevõtja 
vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida lehel: 
https://rar.fin.ee/rar/DMAremnantPage.action?regCode=  

Kas eritarkvara soetamine on abikõlblik? 

Määruse kohaselt on vahendite ja seadmete kulud abikõlblikud proportsionaalselt nende 
kasutusajale projektis. Seega, kui tegemist on tarkvaraga, mis on projekti elluviimiseks vajalik 
ja selgelt projekti tegevustega seotud, siis on ka tarkavara kulu projektist abikõlblik. 

Kui Eesti ettevõttele osutavad arendustegevust välismaised isikud, kas 
see välistab projekti kõlblikkuse? 

Ei välista. Eeldusel, et välisettevõttelt teenusena arendustegevuse sisse ostmisel on turgu läbi 
pakkumiste võtmise uuritud või võetakse isikud projektis ettevõtte poolt palgale. 

https://rar.fin.ee/rar/DMAremnantPage.action?regCode=


 

Tõite näiteks Horizon2020, kui oleme seal projektis taotluse esitanud, 
siis rakendusuuringute projekt on ülesehituselt sarnane? Jah, on sarnane. Projektiplaan hõlmab analoogseid komponente. 

Kas on võimalik projekti käigus nt uus ettevõte luua? Nt et  uuring 
näitab, et võib edasi minna tootearendusega ning tootearenduse 
jaoks luua eraldi ettevõte? Või tuleks see uus kohe luua ja selle alt 
taotlus esitada? 

Kas esmane projekt on sellisel juhul teostatavusuuring? Teostatavusuuring peab olema 
seotud konkreetse rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse ettevalmistamisega. Kui 
hilisem arendustegevus toimub juba teises ettevõttes, siis kindlasti mõjutab see projekti 
hindamist. 

Eelhindamine toimub kuni eelarve on täis saanud. Nii? 
Jah, eelhinnanguid anname kuni eelarve ammendumiseni tootearenduse ja rakendusuuringu 
projektidele.  Kui mõlemad regionaalsed alaeelarved ammenduvad, siis meede suletakse. 

Turundustegevusi ju ei toetata! Milleks turuanalüüs ja turundusplaan? 
Turuanalüüs ja turundusplaan on vajalikud ekspertidele, hindamaks projekti potentsiaali ja 
läbimõeldust turu kontekstis. 

Millised dokumendid tuleb esitada eelhinnangu saamiseks? 

Eelhinnangu saamiseks tuleb esitada esmalt lühikene planeeritava projekti kirjeldus, milleks 
võib kasutada ka projektiplaani vormi, mis on leitav shttps://www.eas.ee/wp-
content/uploads/2021/01/Projektiplaan.docx.  

Kui tahta tulla eelnõustamisele, siis millal jälle saab? Kas jälle 1. 
juulist? 

Eelnõustamisele saab kohe tulla. Saatke esmalt lühike arendusidee tutvustus 
kaupo.reede@eas.ee meilile ja siis saame edasi. 

 


