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TARGA LINNA INNOVATSIOONIFONDI PROTSESS 

 

1. Innovatsioonifondi eesmärk ja oodatav tulemus 

 

2022. aastal pakub Kohtla-Järve linn tehnoloogiaettevõtetele võimaluse taotleda nii 

finantstoetust Kohtla-Järve linna innovatsioonifondist kui ka ligipääsu Kohtla-Järve 

linna kontaktidele, infrastruktuurile ja teistele rakendamiseks vajalikele 

võimalustele. Innovatsioonifondi rakendamise eesmärk on: 

 

- toetada Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd uudsete 

tark- või riistavaraliste toodete kasutusele võtmise läbi; 

- toetada Kohtla-Järve linna ambitsiooni muutuda kaasaegsemaks ning säästlikuks; 

- tutvustada linnale innovaatilisi targa linna valdkonnaga seotud tooteid ja teenuseid; 

- arendada linnateenistujate teadlikkust uutest innovaatilistest arendustest. 

 

Innovatsioonifondist toetust ja/või osa saanud ettevõtetele on kasuks, et nad saavad: 

 

- rakendada oma tooteid/teenuseid Kohtla-Järve linnas; 

- viia läbi pilootprojekte Kohtla-Järve linna reaalses elukeskkonnas; 

- reaalajas tagasisidet oma tootele/teenusele; 

- Kohtla-Järve linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh infrastruktuurile 

ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas); 

- kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge. 

 

2. Toetus ja selle kasutamise tingimused 

 

Innovatsioonifondi suurus 2022. aastal on 20 000 eurot. Ettevõtetele jagatav 

ühekordne maksimaalne toetus on 10 000 eurot, millele lisandub ettevõtte poolt 

kohustusliku osana panustatav omafinantseering 50% ulatuses (omafinantseering 

võiks olla ka tööjõud). Projekti kogukulu võib seejuures olla suurem kui 20 000 

eurot, kuid eraldatud toetus ei saa ületada 10 000 eurot ühe ettevõtte kohta. 

 

Lisaks on taotlema oodatud ka ettevõtted, kes ei vaja finantstoetust, kuid soovivad 

teha koostööd Kohtla-Järve linnaga. Seega pakub konkurss lisaks finantsabile ka 

võimalust saada kontakte ja piloteerimise käivitamise tuge Kohtla-Järve linnas. 

 

Toetuse raames on abikõlblikuks kuluks: 

- toote/teenuse piloteerimise/testimise rakendamisega seotud otsene kulu (nt 

kulutused füüsiliseks rakendamiseks linnakeskkonnas) Kohtla-Järve linnas; 

- seadmete, komponentide või tarkvara soetamine pilootprojekti käivitamiseks; 

- toote/teenuse kohandamine Kohtla-Järve linnas rakendamiseks. 

 



Toetuse raames ei ole abikõlblikuks kuluks: 

- toote/teenuse arendamisega või testimise/piloteerimisega seotud ettevõtte 

tööjõukulu; 

- toote/teenuse rakendamisega seotud turunduskulu; 

 

Kulude puhul, mis eeltoodud loetelu ei kajasta, lepitakse konkreetse ettevõttega 

projekti iseärasustest tulenevalt eraldi kokku. Taotlusvooru raames väljamakstav 

toetus on ettevõttele antav vähese tähtsusega abi. Ettevõte peab tagama, et tal on 

õigus saada vähese tähtsusega abi ning et selle maksimaalne määr ei ole ületatud. 

Tehnopol esitab peale projekti elluviimise lõppu ettevõttele kinnituse saadud vähese 

tähtsusega abi kohta. Selle edastamine riiklikku süsteemi on ettevõtte enda ülesanne. 

 

3. Taotlusvoorud 

 

2022. aastal toimub kuni kaks taotlusvooru, mille raames toetakse 2-4 

koostööprojekti, maksimaalse toetussummaga 10 000 eurot projekti kohta. 

Taotlusvoorud toimuvad plaaniliselt perioodil veebruar-aprill 2022 ja august-

oktoober 2022. 

 

4. Innovatsioonifondist toetuse taotlemise tingimused 

 

Innovatsioonifondi taotlusvoor on suunatud nii esmase prototüübifaasi läbinud 

idufirmadele kui ka väike ja keskmisega suurusega ettevõtetele, mis: 

- on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud; 

- kus töötab vähemalt 1 täiskohaga töötaja; 

- ettevõte kohustub innovatsioonifondi kaudu toetatud ideed rakendama Kohtla-

Järve linna haldusalas ning rakendamise koht ja tingimused lepitakse eraldi kokku 

Kohtla-Järve linnavalitususe esindajatega;  

- on välja töötanud ja pakub tooteid/teenuseid targa linna valdkonnas ning mille 

toote/teenuse rakendamine Kohtla-Järve linnas toetab Kohtla-Järve linna 

arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne). 

 

Innovatsioonifondist taotletavale toote/teenuse elluviimisele seatud eeltingimused: 

- toode/teenus on ettevõtte enda poolt väljaarendatud (esialgne prototüüp on valmis); 

- toode/teenus on uuenduslik sh lubatud nii riistvara kui ka tarkvara lahendused; 

- ei ole varasemalt Kohtla-Järve linnas rakendatud või on rakendatud, kuid uus 

lahendus on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum või muul moel parem 

ja silmapaistvam; 

Toetuse taotlemise aluseks ettevõtte poolt esitatud taotlus, mis sisaldab: 

- ettevõtte andmeid (taotlemise aluseks olevad tingimused täidetud) ja lühikest 

tegevuse ülevaadet; 

- toote/teenuse kirjeldust ja senist rakendatust/ajalugu; 

- projekti kirjeldust koostööks Kohtla-Järve linnaga sh vajaduste kirjeldust Kohtla-

Järve linna poolt, tegevuste ülevaadet; 

- projekti eelarve jaotust sh kuluallikate lõikes ja omafinantseeringut välja tuues; 


