
Juhend Tootearenduse taotluse täitmiseks 

 

E-toetuse keskkonnas vali “Alusta uut taotlust” 

 

Vali taotlusvooruks “15.3.2 Tootearendus 2021”, lisa projekti nimi ning vajuta “Salvesta”. 

 

Avaneb taotlusvorm. Taotlusvormi täites on vahepeal kasulik vajutada “Salvesta mustand”, kuna 

lihtsalt niisama juba täidetud lehekülgede vahel liikudes kustub viimati sisestatud info. 

Küsimärkide  taga on tihti oluline taotluse täitmist abistav info. 

 

Lehekülg “1. Taotleja” 

Täida “Taotleja nimi” = ettevõtte ärinimi, täituvad paljud väljad. 

Täida “Pangakonto” IBAN formaadis (Eesti arvelduskontod on kujul EE+18 numbrit), “Ettevõtte 

tüüp” rippmenüüst, “Projekti kulude käibemaks” ja “Riigihanke vajadus”. 

 

 

Käibemaks “Jääb kulu tegija kanda” ning riigihanke kohale vali üldjuhul “Ei”, kuna ettevõtted ei 

ole enamasti riigihankekohustuslased. 



 

Vähemalt üks kontaktisik peab endale tellima teavitused. Selleks vajuta “pliiatsil”. 

 

Sisestaja isikukood ja nimi on täidetud, täida lisaks “ametikoht”, vali rolliks “kontaktisik” ja 

“projektijuht”, lisa telefon, e-posti aadress ning linnuta “Isik soovib saada teavitusi e-postile”. 

Kui tegutsed sisestajana volituse alusel, siis lisa “Kontaktisiku täpsustus” lahtrisse selgitus 

“Volitus kehtib kuni ….”/”Volitus tähtajatu” ning lisa ka volituse fail. 

 

 

Lehekülg “2. Üldandmed” 

 

Täida “Projekti nimi” ning “Projekti algus ja lõpp”. Projekt saab kesta kuni 31.08.2023. 

Lisaks tee valik, kas projektile on taotletud või saadud raha teistest asutustest (üldjuhul “EI”). 

 

 



 

Lehekülg “3. Sisu” 

 

Lisa linnuke “Valdkonna” märkeruutu. “Projekti väljund” on määratud ning uut ära palun lisa. 

 

Sisusta järgnevad tekstiväljad. 

“Projekti eesmärgi ja tulemuste” lahtrisse sõnasta eesmärk võimalikult lühidalt, kuna see 

sõnastus kajastatakse ka otsuses. 

 

“Projekti lühikokkuvõttes avalikkusele” arvesta seda, et see info avaldatakse struktuuritoetuste 

registris ning EASi kodulehel. Siin peaks olema võimalikult üldine info, mis ei kahjusta tulevikus 

näiteks projekti tulemi intellektuaalomandi kaitsmist. 

 

Projekti kasusaajad ning kasusaajate asukoht vali rippmenüüst. 

 

Kui projekt on seotud COVID-19 valdkonna teadus ja arendustegevusega*, siis viimases lahtris 

selgita palun seotust. 

* COVID-19 ja muud viirusevastased uuringud, vaktsiinide, ravimite ja raviviiside, 

meditsiiniseadmete ning haigla- ja meditsiiniseadmete, desinfektsioonivahendite ning 

kaitseriietuse ja -varustuse ning vajalike toodete tõhusaks tootmiseks vajalike uuenduslike 

protsesside uurimine ja arendus. 

  



 

Lehekülg “4. Näitajad” 

 

Lisa vähemalt 2 näitajat. Kõikide sisestatavate näitajate algväärtused on “0”. 

Valima peab “Erainvesteeringud…” – sihtväärtus “A” = projekti omafinantseering EURODES. 

Valima peab vähemalt “Ettevõtte jaoks uus toode”, mille sihtväärtus on “1”. 

Kui toode on ka turu jaoks uus, siis lisa ka see – sihtväärtus on samuti “1”. 

COVID-19 teadus- ja arendustegevuse projekti puhul lisa ka viimane näitaja – sihtväärtus = “1”. 

 

Valdkonna üleste näitajate puhul 

“Abi saavate ettevõtete arv” = 1 

Teiste “läbivate teemade” näitajate sihtväärtused vali rippmenüüst “Jah” või “Ei”. 

 

 

Lisa selgitused, mis toode (tooted) on turu ja/või ettevõtte jaoks uued. 

Kui valisid “Jah” näitajale “Kas projekt on kliimat ja keskkonnahoidu edendava mõjuga”, siis lisa 

palun selle kohta selgitus viimasesse lahtrisse. 

  



 

Lehekülg “5. Tegevused” 

 

Lisa projekti tegevused ükshaaval vastavalt tootearenduse tegevuskava eelarve ridadele. 

 

Kinnitatud eelarve Excelis on selline, kokku on eelarves planeeritud 4 tegevust. 

 

 

Exceli eelarvele vastavate tegevustena rippmenüü valikud. Iga tegevuse juurde saad “Tegevuse 

täpsustus” lahtrisse soovi korral lisada teksti, mis sisulisi tegevusi selle eelarve rea raames 

teostatakse (eelarvereaga seotud tegevused projekti plaanist).  

Lisa igale tegevusele ka kuupäevad. Soovituslikult võiksid need olla samad projekti alguse ja 

lõpu kuupäevadega.  



 

 

Tegevuste tabel peaks peale täitmist olema selline. 

 

 

Lisa vajalikud nõutud failid 

 

  



 

Lehekülg “6. Eelarve” 

 

Vali “Taotletud toetuse määr” -> “Kõigil tegevustel sama” ning  

“Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu”. 

Projekti maksumuseks “Excelist” projekti eelarve kokku ning abikõlblikuks sama summa. 

Taotletava toetuse määr vastavalt ettevõtte suurusele: väike 45%, keskmine 35%, suur 25%. 

COVID-19 teadus- ja arendustegevuse projekti puhul vastavalt 60%, 50% ja 40%. 

Lisa eelarvesse summad “Excelist”.  

Horisontaalsetele kuludele (Projekti administreerimine) ära kirjuta midagi, kuna need kulud ei 

ole Tootearenduse meetmes abikõlblikud. 

 

 


