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RE.5.04.22-0113 Ootamatu avastuse komponendi rakendamine tekstipõhise sisu soovitussüsteemides METATELLUS OÜ
 Projekt keskendub tekstipõhistele soovitusalgoritmidele ning nende komponentidele, mis arvestavad kasutaja 
eelistusi, võtavad arvesse kallutatuse riski ning tagavad isikuandmete läbipaistva kasutamise. 160 229,00 112 160,30

RE.5.04.22-0119
Süsiniknegatiivsete ja keskkonnasõbralike ehitusmaterjalide arendamine seeneniidistiku ja 
tööstusjääkide kombineerimisel Myceen OÜ

 Myceen tegeleb keskkonnasõbralike materjalide ja toodete loomisega väärindades kohalikke orgaanilisi jääke 
kombineerides need seeneniidistikuga. Tulemuseks on tahked, vastupidavad, biolagunevad ja väga heade 
soojusisoltasiooniomadustega ehitusmaterjalid. Projekti eesmärk on viia läbi teadus- ja arendustöö uuenduslike ja 
keskkonnasõbralike seenematerjalide loomiseks. 216 499,00 149 989,30

RE.5.04.22-0125 Metsainventuuri ja süsiniku arvutuse automatiseerimine Timbeter OÜ

 Timbeteri eesmärk on automatiseerida metsainventuuri ja CO2 sidumise arvutusteks kasutatavate andmete 
kogumine ja edendada metsanduses digitaalset transformatsiooni. Projekti tulemusteks on teostatavusanalüüs 
metsa väärtuse ja kasvavate puude süsiniku salvestamise automatiseeritud arvutamise funktsionaalsuste 
väljatöötamiseks ning prototüüp raiutud puidu süsiniku ladustamise ja transpordi süsiniku jalajälje kalkulaatorile. 213 928,00 149 749,60

RE.5.04.22-0124 SmartFerm – sustainably produced healthy food äio tech OÜ

 SmartFerm projekti raames disinitakse mikroobid, mis on võimalised väärindama erinevaid tööstsulikke 
kõrvalsaadusi nagu saepurust valmistatud hüdrolüsaadid, toiduks sobilikke õlisid ja rasvasid, mis asendavad suure 
keskkonna mõjuga rasvade, nagu loomsete rasvade ja palmiõlide kasutamise. 225 600,00 150 000,00

RE.5.04.22-0131 Sustainability information platform Impactly OÜ

 Projekti käigus uurime jätkusuutlikkuse informatsiooni kättesaadavust ja efektiivsemaid kasutusvõimalusi Eesti 
ettevõtetes. Projekti edukal elluviimisel oleme sihtgrupi ettevõtega koostöös tõestanud, et jätkusuutlikkuse andmeid 
on võimalik erienvatest allikatest koguda ja struktureeritult kasutada, toetades efektiivsemat andmetel baseeruvat 
otsustusprotsessi ettevõtluses. 198 000,00 138 600,00

RE.5.04.22-0134
Development of advanced antibacterial wound dressing with new antibacterial 
nanotechnology Nanordica Medical OÜ

 Nanordica Medical OÜ is a health technology company developing advanced antibacterial wound care products to 
decrease the rate of infection-related amputations. Our first product is advanced antibacterial wound dressing 
(AAWD) that is applicable for different wounds such as diabetic foot ulcers. Nanordica developed AAWD that 
demonstrated on animal studies 8x better efficacy compared to the current commercial best. With our AAWD we 
want to help hundreds of millions of patients with wounds. 214 000,00 149 800,00

RE.5.04.22-0144 Smobya SMOBYA OÜ

 Fashion has been one of the most polluting industries for decades now - 38% of its GHG emissions are coming 
from raw material production, preparation and processing. We think it is time for it to change: We are developing a 
novel material - The Smoby™. A strong, truly sustainable and affordable leather-like material grown from microbes. 
Our goal for the next 10 months is to build and test our semi-continuous prototype reactor so we can start producing 
on commercial scale in 2024. 200 439,00 140 307,30

RE.5.04.22-0136 Fluorestsents spektroskoopiliste mõõtesüsteemi väljatöötamine Senmark Invest OÜ

 Fluorestsentsspektroskoopia võimaldab määrata erinevate fluorestseeruvate ainete, näiteks aminohapete, 
vitamiinide, kontsentratsioone ainete lahustes. Konkreetsete rakendusnäidetena on fluorestsentsspektroskoopiaga 
võimalik: •Monitoorida pärmi kasvu fermentatsioonireaktoris reaalajas •Juhtida tööstusliku tsentraalpesu protsesse, 
sealhulgas pesu efektiivusust, detekteerida pesuainete jääke •juhtida tootetsükleid •monitoorida tööstuste heit- ja 
jääkvete kvaliteediparameetreid

250 000,00 150 000,00

RE.5.04.22-0142 Butorfanooltartraadi arendus osaühing TBD-Biodiscovery

 TBD-Biodiscovery OÜ soovib välja arendada senisest efektiivsema sünteesitehnoloogia ühe aktiivse 
ravimitoimeaine sünteesiks. Tegemist on toimeainega, mida kasutatakse kõige rohkem valuvaigistina mõõduka kuni 
tugeva valu leevendamiseks, samuti rahustina. Olemasolevad kasutusvaldkonnad ulatuvad migreeni ravist 
operatsioonijärgsete ja krooniliste valude leevendamiseni. Toimeainet hakatakse kasutama geneeriliste ravimite 
tootmiseks, mis on odavamad kui originaalravimid, kuid omavad samasugust mõju. 249 208,00 149 524,80

RE.5.04.22-0114
Looduslikest sh. jääkmaterjalidest lambavilla siduskiuna kasutava biolaguneva geotekstiili 
ning selle valmistamise tehnoloogia rakendusuuring Villatoode OÜ

 Kohaliku töötlemata lambavillajäägi ja teiste põllumajanduslike jääkide kasutusvõimaluste rakendusuuring nn 
biolaguneva geotekstiili tootmiseks mida saab kasutada metsakasvatuses ja põllumajanduses. 210 000,00 142 625,00

RE.5.04.22-0145 Sõidukite AI-põhise välise tuvastussüsteemi arendus DriveX Technologies OÜ

 DriveX on AI-põhist sõidukite välise seisukorra tuvastusrobotit arendav Eesti tehnoloogiafirma. RUPi projekti abil 
arendatakse välja mudeleid, mille abiga oleks võimalik sõidukite kahjutuvastamise protsessist eemaldada inimfaktor 
ehk kahjusid hindaks selleks treenitud algoritm, mitte arvutilaua taga olev kontoritöötaja. RUPi projekti eesmärgiks 
on jõuda kahjutuvastusalgoritmiga TRL5 tasemele, kus mudeli töö on asjakohases keskkonnas valideeritud. 212 887,38 149 021,17

RE.5.04.22-0130 Chaga OÜ gurmee- ja meditsiiniseente kasvatamise rakendusuuring OÜ Chaga

 Käesoleva projekti eesmärk on analüüsida gurmee- ja meditsiiniseente jõudsaks viljendamiseks vajalikke 
kasvutingimusi metsas, et luua seejärel välikasvatuse mudel. Seeläbi loob ettevõte jätkusuutliku ja innovaatilise 
lahenduse nii gurmee- ja meditsiiniseente kasvatamiseks kui ka metsade majandamiseks. 213 628,00 149 539,60

RE.5.04.22-0141 Radar Aktsiaselts Mainor

 Radar on teaduspõhine Tuleviku Linna arendustööriist, mis aitab tuua andmepõhise planeerimise ja juhtimise 
metoodikat ja võimekused linnade/linnakute tegevuskavadesse. 

230 377,00 149 745,05

RE.5.04.22-0123

Punavetika (Furcellaria lumbricalis) tootmisjäägist ja rannaheitest survevormitud konteineri 
väljatöötamine taimede ettekasvatamiseks etteantud parameetrites (retseptuur). Ühtlasi 
tehnoloogilise projekti valmimine, koos vajaminevate seadmete nimekirja ja seadistuste 
parameetritega. Seaweesh OÜ

 Punavetika tootmisjäägist ja rannaheitest etteistutus poti retseptuuri ja tehnoloogia välja töötamine. Projektis 
teostatakse rakendusuuringud ja tehakse tootearendus, mille lõppedes valmib prototüüp ja tehnoloogiline projekt. 
Rakendusuuringu lõppedes on valmisolek tootmiseks. 238 541,87 143 117,63



RE.5.04.22-0159 Essence, advanced AI-based women's health platform Setonix OÜ

 Essence (Setonix OÜ) is a health technology company focusing on the development of an AI-based software 
platform that improves women's mental, menstrual health and productivity by implementing digital health 
interventions and optimizing social calendar, work engagements, nutrition, and exercise routine to the different 
phases of the menstrual cycle. 214 281,00 149 996,70

RE.5.04.22-0143 Treilerite positioneerimislahendus laeva tekil VizTrack Estonia OÜ

 Käesoleva projekti jooksul välja arendatav funktsionaalsus on üks osa tootest, mis automatiseerib sadamas ja 
laeval treilerite asukohtade jälgimist. Lahendus põhineb erinevate mõõtemetoodikate kombineerimisel ning eeldatav 
täpsus on ca +/- 1 meeter, mis on piisav, et treilerite asukohtade paigutamisel teha piisavalt täpseid laadimisplaane. 
Lahenduse üks osa paigutatakse sadamatraktorite külge ning teine osa laevatekile, mis koostöös tagavad 
reaalaajas positsioneerimise. 179 021,60 138 942,28

RE.5.04.22-0166
Süsinikuheite vähendamise arvestamise ja seire süsteemi tehnoloogilise lahenduse 
testimine ClimaCash OÜ

 ClimaCash katsetab projekti raames esimest digitaalse platvormi testversiooni, mis pakub eraisikutele reaalse 
rahalise stiimuli oma süsiniku heite vähendamiseks. Eraisikud saavad platvormi kaudu täpse arvestuse oma KHG 
heite baasi kohta, annavad loa ClimaCashil oma edasist tarbimist seirata, esitavad vajalikud arved ja muud 
dokumendid ning kokkulepete täitmisel saavad ClimaCash vahendusel rahalise preemia süsiniku jalajälje 
vähendamiseks tehtud tegude eest. 160 865,00 112 605,50


