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Eesmärgid

• Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja rahvusvaheline 

konkurentsivõime

• Kaitsevaldkonna rakenduste populariseerimine

• Igal aastal tekib sektorisse vähemalt kaks uuenduslikku 

ekspordipotentsiaaliga toodet või teenust



Varasemad konkursid

• Konkurss toimub kaheksandat aastat

• 2013-2020 toetas Kaitseministeerium kokku 35 arendusprojekti, 

kogutoetus 2,35 mln eurot

• Teema on olnud üldjuhul vaba, 2018-19 toetati relvasüsteemide ja 

lahingumoona arendusi

• Projektid väga erinevatest valdkondadest – side- ja seire-, IT, 

materjalid, meditsiiniseadmed ja süsteemid, mehitamata õhu- ja 

maismaalahendused, pioneerivahendid, relvad, lõhkematerjalid

• Osalejatest ca 2/3 EKTL liikmed



2021 teema

• Konkurss on temaatiliselt piiritlemata

• Eriti oodatud on nutikad lahendused, mis puudutavad tehisintellekti 

rakendusi, krüptograafiat, andmeanalüüsi ja automatiseerimist, 

droonitõrjevõimete arendamist, 5G tehnoloogia rakendusi



2021 konkurss

• Kaitseotstarbelised, T&A mahukad uuenduslikud tooted 
eksporditurgudele

• Suunatud nii juba tegutsevatele kui uutele ettevõtetele

• Eelarve kuni 600 000 eur

• Max toetussumma ühele projektile 200 000

• Toetatakse tootearendust TRL 4-7 
http://www.innovationseeds.eu/Virtual_Library/Knowledge/TLR_Scal
e.kl

• Kolmepoolsed lepingud ettevõte-KM-KV

• Taotluste esitamise tähtaeg 31.01.2021



Tingimused

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

• Sõjarelvade ja kaitseotstarbelise lõhkeaine arendusprojekti puhul 
valmisolek tegevusloa taotlemiseks

• Arendusprojekti max pikkus kolm aastat, elluviimine lepingu 
sõlmimisest

• Abi osakaal on 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

31.01.2021 kl 14:00 esitada taotlused digiallkirjastatult
arendusprogramm@kaitseministeerium.ee

1) Inglise k taotlus

2) Projekti meeskonnaliikmete CV-d

3) Nimekiri ettevõtte omanikest, kel on üle 5% osalus

• Vormid ja tingimused KM veebilehel
www.kaitseministeerium.ee  

• Veebruari lõpp 2021 otsused

• Märts 2021 lepingud



Hindamine

Ca 10-liikmeline kaitsetööstuse arenduskomisjon, sh
väliseksperdid

Hindamiskriteeriumid:

• Kaitse- ja julgeolekuotstarbelisus ja uuenduslikkus - 30%

• Rahvusvaheline konkurentsivõime ja majanduslik mõju
(turuanalüüs) – 40%

• Arendusprojekti elluviimise võimekus, meeskonna
kompetents, kogemus, tehnoloogiline pädevus – 15%

• Rahastamine – ettevõttel on panga väljavõttega tõestatud
omaosalus, finantseerimisotsus pangalt, garantiikirjad
investoritelt – 15%



Lepingud ja koostöö (1)

• Võitjatega sõlmitakse lepingud ettevõte-KM-KV

• Lepingu lisadeks on taotlus, aruannete vormid ning
kaitseväega testimiste vorm

• Kui sama arendusprojekti jaoks kasutatakse muid
KOV või riigi vahendeid, ei või samade abikõlblike
kulude osakaal ületada 45%

• Kui arendusprojekt läheb kallimaks, siis need kulud 
kannab ettevõte

• Finantsaruanded kord kvartalis, sisuaruanne iga
aasta veebruaris ning projekti lõppedes lõpparuanne.



Lepingud ja koostöö (2)

• Koostöö KV-ga testimisel ja toote arendamisel

• Viitamine KM toetusele

• Projekti lõppedes tulemuste tutvustus

arenduskomisjonile, üritustel, seminaridel, näitustel

• KM toetus ekspordivõimaluste loomisel – kontaktid, 

visiidid, messid

• Ettevõtte loal reklaam ja turundus koostöös EKTL-ga



Küsimused?



AITÄH!

eneli.saabas@kaitseministeerium.ee


