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Varem tehtud – digidiagnostika(DD) 
portree
Digidiagnostika toetus töötavale tööstusele ja mäetööstuse ettevõtetele 

– pilootmeede, toetati 127 ettevõtet digidiagnostikate koostamisel.

Tegevusalad:

Metallitoodete tootmine, toiduainetööstus, puidutöötlemine, 

plastitootmine, elektriseadmete tootmine, mööblitootmine, trükindus, 

masinate ja seadmete tootmine, haagiste tootmine, keemiatoodete 

tootmine jne.

Ettevõtet suurus:

Väikeettevõtted (35%), keskmise suurusega (33%), suurettevõtted (17%), 

mikroettevõtted (15%)

Ettevõtete asukohad: 

Harjumaa, Tartumaa (70%)



Peamised kitsaskohad, mis DD välja tõi
• Andmevahetus paberil, parimal juhul Excelis

• Masinad / programmid ei suhtle omavahel (üldse andmevahetuse 

teema)

• Moodsamad masinad, mis vajavad oluliselt vähem inimkätt

• Lihtne töö inimjõul

• Tooraine ladudes käsitöönduslik markeerimine või see puudub üldse

• Ressursside planeerimine on iganenud või ühtne süsteem puudub

Peamised lahendused, mis DD välja tõi
Ressursside planeerimise lahendused / Robotlahendused / 

Automaatlaondus / Töökorralduslikud muudatused / 

Analüütikalahendused / Tööde jälgitavuse lahendused

Tasuvusajad keskmiselt 2-4 aastat. 



Digitaliseerimise teekaardi 
tegevused 

määrus koostamisel, st. tingimused ei ole lõplikult kinnitatud



Eesmärk, tulemus, eelarve

Eesmärk on toetada ettevõtjate digitaalsete tehnoloogiate, automaatika, 

robootika ja andmetöötluslahenduste teekaartide koostamist. 

Toetuse tulemusel kasvab toetust saanud ettevõtja digitaliseerimisalane 

teadlikkus

Eelarve 1,5 MEUR (Euroopa Regionaalarengu Fond)



Digitaliseerimine ja teekaart

Digitaliseerimine on digitaalsete tehnoloogiate, automatiseerimise, 

robootika ja andmetöötluse lahenduste kasutuselevõtmine. 

Digitaliseerimise teekaardiga antakse hinnang inimsekkumise vajadust 

vähendavate digitaalsete tehnoloogiate, automatiseerimise, robootika ja 

andmetöötluselahenduste kasutusele võtmise investeeringuvajadustest, 

ajakavast, tasuvusajast ja mõjust ettevõtja majandusnäitajatele. 

www.eas.ee/heatava



Sihtrühm

Töötlev tööstus ja teenuste osutamine.

Määrust ei kohaldata EMTAK 2008 järgmiste tegevusalade ettevõtetele:

• põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja 

säilitamine

• hulgi- ja jaekaubandus

• kinnisvaraalane tegevus

• tubakatoodete tootmine

• hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

• finants- ja kindlustustegevus

• juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, 

reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud

• rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent



Toetatavad tegevused

Teekaart, mille koostamist toetatakse, peab sisaldama:

1) ülevaadet ettevõtte tarneahelast, ärimudelist ning tootmis- või teenuste 

osutamise protsessist; 

2) hinnangut kuidas lahendada punktis 1 nimetatud kitsakohad digitaalsete 

tehnoloogiate, tehisintellekti ja robootika ning andmetöötlusel põhinevate 

lahenduste toel; 

3) hinnangut punktis 2 nimetatud lahenduste tasuvusajale, mõjule ettevõtja 

majandustulemustele 

4) vähemalt ühe lahenduse lähteülesanne

Teekaarti koostav meeskond peab tagama kompetentsid:

1) ettevõtte ärimudel, kliendid ja turud

2) tootmis-, teenindus- või muu sihtgrupi sektori protsesside ja tarneahela korraldus 

3) andmetöötluse, tehisintellekti, robootika või muude digitaalsete tehnoloogiate 

arendus



Toetuse suurus, %

Maksimaalne toetus 15 000€ ühe ettevõtte kohta

Toetusmäär maksimaalselt 50%

Toetust saab ühekordselt

Abikõlblikud on ettevõtjaväliste konsultantide poolt osutatud 

nõustamisteenuste kulud

Abi antakse grupi erand art 18 (VKE) ja vähese tähtsuse abina 

(VKE, SE)



Taotleja nõuded
• Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik 

• taotluse esitamisele vahetult eelneva kahe majandusaasta keskmine 

müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruandele 

peab olema vähemalt 200 000 eurot 

• maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 

eurot või see on ajatatud

• ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel

• taotlejal ja seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 

260
1
, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust

• kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud 

tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on 

saabunud, olema nõutud summas tehtud; 



Taotluse nõuded
• e-teeninduses esitatav taotlus

• ettevõtjaväliste nõustajate hinnapakkumised; 

• iga ettevõtjavälise nõustaja kohta teave vähemalt ühe 

eelneva  projekti kohta, mis näitab kompetentside 

olemasolu;  

• bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva 

kvartali seisuga. 



Digitaliseerimise alast 
teadlikust tõstvad tegevused



Kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus

osalejad saavad mentorite toel intensiivselt

arendada tööstusvaldkonnas märgatud

väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid

lahendusi.

Tööstushäkk koosneb:

+ Meeskonnatööst – prototüübi väljatöötamine 

koostöös teise ettevõttega

+ Mentorlusest – ekspertide tugi kiiresti toimiva 

prototüübini jõudmiseks

+ Lühikoolitustest – uute teadmiste 

omandamiseks ja äri takistavate probleemide 

lahendamiseks

Esimene häkaton toimub 18.-20. novembril 

2020 Tallinnas Palo Altos.

Lisainfo: eas.ee/teenus/toostushakk

https://www.eas.ee/teenus/toostushakk/
https://www.eas.ee/teenus/toostushakk/


Teadlikkuse tõstmise teenused

FB grupp „Tark tööstus“ ja Äripäeva raadiosaated „Fookuses: tark tööstus“

Eesmärk edendada: 

+ võrgustiku loomist ning tööstusettevõtete ja lahenduste pakkujate vahelist koostööd

+ praktiliste nõuannete ja info jagamist

+ kogemuslugude jagamist



Digitaliseerimise meistriklass

3-kuuline programm koosneb avapäevast, neljast koolituspäevast, kuni 30-tunnilisest 

individuaalsest tööst mentoriga ja järelüritusest.

Eesmärgiks on tõsta tööstusettevõttesisest pädevust protsesside optimeerimises läbi 

andmete juhtimise, võttes selleks kasutusele terviklikud tehnoloogilised lahendused. 

Programmis osalemise tulemusena on tööstusettevõtted koostanud detailse 

protsesside optimeerimise tegevuskava. Samuti on ettevõttes loodud eeldused 

rakendamaks andmeid ja tehnoloogilisi lahendusi kui instrumenti ettevõtte 

strateegilises juhtimises ja protsessides. 

Esimene meistriklass alustab 2021 aasta I kvartalis.
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