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Sekkumisliik1

Innovatsioonikoostöö (art 114 ja 71)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk 10 – sektori ajakohastamine
kui vajalik, sektoripõhised põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste
edendamise ja jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku
eesmärgid3
abil ning ergutades nende kasutuselevõttu.
Innovatsioonikoostöö projektid panustavad kõigi teiste
erieesmärkide saavutamisesse vastavalt projekti
teemale.
Tulemusindikaator(-id)

R.1. Tulemuslikkuse suurendamine teadmiste ja
innovatsiooni kaudu: nõustamiseks, koolituseks,
teadmiste vahetamiseks või EIP tegevusgruppides vm
koostöörühmades/-tegevustes osalemiseks antavast
toetusest kasusaajate arv

Toetuskõlblikud taotlejad4

Vastavalt innovatsioonikoostöö tegevusele võivad
taotlejateks olla põllumajandustootjad ja -töötlejad jt
valdkonnaga seotud maapiirkondade ettevõtjad,
metsandusettevõtjad,
mittetulundusühingud,
sihtasutused, ühistud ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Eesmärk on soodustada innovatsioonikoostööd taotlejate ning teadus- ja arendusasutuste ja
teadus- ja arendustegevusega tegelevate asutuste vahel, et seeläbi parandada maapiirkonna
ettevõtete positsiooni väärtusahelas, suurendada kliima- ja ressursitõhusust ning maandada
vastupanuvõimet turu- ja tootmisriskidele, säilitades samas elurikkust ning looduslikest ja
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klimaatilistest tingimustest tulenevaid iseärasusi. Parimate keskkonnasõbralike tootmis- ja
töötlemistavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks tehakse koostööd nii Eesti kui välismaiste
teadus- ja arendusasutuste ning ekspertidega, soodustatakse Euroopa innovatsioonipartnerluse
(EIP) projektide läbiviimist.
Sekkumise raames saab taotleda toetust muulhulgas järgmistele innovatsioonikoostöö
tegevustele:
- EIP töörühmad,
o suurprojektid (näiteks innovatsiooniklastrid, uute toodete, tavade, protsesside ja
tehnoloogiate arendamine, katseprojektide elluviimine),
o väikeprojektid (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine,
katseprojektide elluviimine),
- tarkuseosak (kiirem vajadusepõhine ligipääs teadusele, teadmistele, nõuandele),
- arendusosak (meetodite ja töövõtete testimiseks ning vajaduste korral nende
kohandamiseks),
- biopilootide toetus (sobiva tehnoloogia valikuks, biomassi töötlemise piloteerimiseks,
tehnoloogilise skeemi ja projekti arendamiseks) 6 .
Nii algavate, käimasolevate kui ka lõppenud projektide kohta teabe jagamine on kohustuslik.
Projektide planeerimise, läbiviimise ja info levitamise etappidesse saab kaasata nõustaja.
Toetuskõlblikkuse tingimused7
Kaasatakse teadus-ja arendusasutus, nõustaja, ekspert, vastavalt vajadustele ja konkreetse
innovatsiooniprojekti eesmärkidele.
Toetatakse põllumajandustoodete tootmisele ja töötlemisele, metsasaaduste töötlemisele, metsa
majandamisele ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisele suunatud
tegevusi. Samuti tegevusi, mis on suunatud ettevõtete praktiliste energia-, ressursi- ja
keskkonnasäästlikkuse tulemuslikkust suurendavate lahenduste väljatöötamisele ning
innovatsioonitegevusega seotud teabe võimalikult laialdast levitamist alustavate, käimasolevate
ja lõppenud projektide kohta. Toetatakse: uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate
arendamist
ja
katsetamist,
katseprojektide
elluviimist,
tootearendusprojekte,
teostatavusuuringuid, eeluuringuid.
Toetatakse Euroopa Innovatsioonipartnerluse projekte, sealhulgas piiriüleselt.
Ei toetata alusuuringuid. Tegevustel on praktiline väljund toetuse taotleja jaoks.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8
Sekkumisliik „Koostöö“ abimäär on kuni 100% sõltuvalt tegevusest ning vastavalt riigiabi
reeglitele. Osaliselt rakendatakse lihtsustatud kulumeetodeid. Täpsemad toetusete määrad
erinevate tegevuste kohta sätestatakse rakendusmääruses.
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