
Kaitsetööstuse 
arendustoetuste 
konkurss
Kaitseministeerium
03.06.2016



Eesmärgid

• Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja 
rahvusvaheline konkurentsivõime

• Igal aastal tekib sektorisse vähemalt kaks uuenduslikku 
ekspordipotentsiaaliga toodet või teenust

• Konkurss toimub neljandat aastat, 2016 mõningad 
muutused varasematega võrreldes



2016 konkurss

• Kaitseotstarbelised, T&A mahukad uuenduslikud tooted 
eksporditurgudele

• Peamised sihtgrupid juba tegutsevad ettevõtted, keda ootame 
värskete ideedega meie sektorisse ja uued ettevõtted

• Eelarve kuni 400 000 eur
• Max toetussumma ühele projektile kuni ½ kogueelarvest
• Toetatavate tegevuste skaala varasemast pisut laiem, TRL 4-7
• Toetuse määr 25%-45% projekti kogumaksumusest
• Taotluste esitamise tähtaeg 22.08 kl 14.00. Kiire esmane 

tagasiside hindamiskomisjonilt ja võimalus täiendusi-parandusi 
teha. Võitjate väljakuulutamine oktoobris.

• Kolmepoolsed lepingud ettevõte-KM-KV.
• T&A asutustega koostöö väga oluline.



Tingimused

• Ettevõte on Eestis registreeritud, tal on puhas taust, 
oskused ja teadmised ning raha (omaosalus) projekti 
elluviimiseks

• Arendusprojekti max pikkus kolm aastat, elluviimine 
lepingu sõlmimisest

• Valdkonnad temaatiliselt piiramata

• Abi osakaal on üldjuhul 25% projekti maksumusest, 
keskmine ettevõte kuni 35%, väike kuni 45%

• Abikõlbulikud kulud - personalikulu, vahendid ja 
seadmed, ehitised ja maa, sisseostetud lepinguline 
teadustegevus, üldkulud, muud tegevuskulud



Taotlemine ja ajakava

22.08 kl 14:00 esitada taotlused digiallkirjastatult 
arendusprogramm@kaitseministeerium.ee
1) Taotlus
2) Projekti meeskonnaliikmete CV-d
3) Nimekiri ettevõtte omanikest, kel on üle 5% osalus

• Vormid KM veebilehel www.kaitseministeerium.ee

• 5.09 esmane tagasiside hindamiskomisjonilt

• 19.09 täiendused ja parandused

• Oktoober – projektide hindamine ja võitjate väljakuulutamine

• November – lepingute sõlmimine



Hindamine

15-liikmeline kaitsetööstuse arenduskomisjon

Komisjoniväliste ekspertide kaasamine

Hindamiskriteeriumid:
1) Kaitse- ja julgeolekuotstarbelisus ja uuenduslikkus
2) Rahvusvaheline konkurentsivõime ja majanduslik mõju 

(turuanalüüs)
3) Arendusprojekti elluviimise võimekus, meeskonna 

kompetents, kogemus, tehnoloogiline pädevus
4) Rahastamine



Lepingud ja koostöö

• Võitjatega sõlmitakse lepingud ettevõte-KM-KV, 
sisuaruanne iga aasta veebruaris ning projekti 
lõpparuanne.

• Koostöö KV-ga testimisel ja toote arendamisel

• Projekti lõppedes tulemuste tutvustus 
arenduskomisjonile

• KM toetus ekspordivõimaluste loomisel



Täpsemad tingimused ja lisainfo

http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-
tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-
arendustoetused

Kontakt: Eneli Saabas, 717 0223, 
eneli.saabas@kaitseministeerium.ee



Mõned tooted 2013 -2015 
konkurssidelt
Milremi UGV, ELI multirootor,
Terramili pommivarjend,
Threod Systems UAV autopiloot,
Maru/Semetron
MMH



Aitäh!


