
Äriarendusjuhi ootused
Räägime taotlemise protsessist ja dokumentidest



Kes saavad kandideerida?

• Innovaatilised ja globaalse potentsiaaliga tervisetehnoloogiad ja -teenused:
• Telemeditsiin ja digitaalsed teenused - teenuste üldisem digitaliseerimine, kättesaadavuse ning 

kasutusmugavuse parandamine nii kliendile ehk patsiendile kui tervishoiuteenuse pakkujale
• Personaal- ja täppismeditsiini alased arendused - geneetikal ning teistel molekulaatsetel 

biomarkeritel põhinevad ravimeetodid ning diagnostilised tööriistad
• Rahvatervis ja terviseedendus - andmetel põhinevate ennetusele ja tervelt elatud aastate 

pikendamisele suunatud teenuste arendamine

• Teadmuspõhine meeskond või Eestis registreeritud äriühing tehnoloogilise valmiduse 
tasemega* 2-5

*Vaata ETAg Tehnoloogilise valmiduse tasemete (TVT) kirjeldused



Põhitaotlus ja arendusplaan (1)

• Põhitaotlus koosneb kuuest teemaplokist, kokku 19 küsimust:
• Turg ja selle valideerimine – probleem, klient/kasutaja ja eksisteerivad 

lahendused
• Meeskond ja selle struktuur – kui suur, kui kaua, haridus ja kogemus 

ning puuduvad oskused
• Tehnoloogia innovatsioon – mis on uut teie lahenduses, mis on TVT ja 

tehnilised väljakutsed
• Intellektuaalomand – mis on kaitstav ja kellele IO kuulub
• Ärimudel ja konkurents – sihtturu maht, peamised konkurendid, milline 

võiks olla  ärimudel
• Varia – motivatsioon, arendusplaan järgmiseks 9 kuuks ning mõtteid 
ESG/KSJ-temaatika kohta



Põhitaotlus ja arendusplaan (2)

• Arendusplaan tuleb koostada prototüüpimise ja äriarendusteenuste kohta
• Prototüüpimise arendamine

• Ühe äriprojekti kohta 17 000 eurot (sh teadusmentori teenus <1500 eurot)
• Vastavalt tehtud kuludele
• Kuni 40% arendusmeeskonna tööjõukulud (vajalik registreeritud äriühing)

• Arendusplaani kavand on leitav F6S taotluse küsimuse nr 18 kirjelduses
• Loe lisa ja kandideeri: https://www.f6s.com/healthtechestoniaaccelerator



Teaduskiirendi kasvuprogramm (1)

• Äriarendusteenused 1 – mentortugi
• 18h ulatuses igakuiselt võtmementori tugi (PPP-formaadis)
• 12h ulatuses valdkonnamentorite tugi
• Juriidilised küsimused
• Juhtimine ja tegevuste eesmärgistamine
• Toote ja teenuse turukõlblikkuse hindamine ja saavutamine
• Sisenemine uutele turgudele
• Finantsplaneerimine ja investorvalmiduse saavutamine



Teaduskiirendi kasvuprogramm (2)

• Äriarendusteenused 2 – äriarendussprindid ja asutajate ümarlaud
• 6h – asutajate ümarlauad iga kahe kuu tagant üksteiselt õppimiseks
• 24h – äriarendussprindid/koolitused

• #1 - Meeskond, selle moodustamine, kasvatamine ja pikaajaline motiveerimine
• #2 - Toote/teenuse innovaatilisus ja selle väärtuspakkumine
• #3 - Tehnoloogia kaardistamine ja TA strateegia koostamine
• #4 - Toote/teenuse turupotentsiaal ning selle skaleeritavus, turuolukord
• #5 - Meeskonna müügivalmiduse kujundamine
• #6 - Täiendavad rahastusallikad ja nende kaardistamine (sh demopäev)



Mida ekspertide paneel hindab?

• Innovaatiline ja teadmusmahukas toode-teenus
• TA kogemusega tiim, kes on motiveeritud pikaajaliselt pingutama oma 

innovatsiooni kommertsialiseerimiseks
• Võimekus tõsta TRL/TVT vähemalt järgmisele tasemele (+1) 

kiirendiprogrammi jooksul
• Globaalse turupotentsiaaliga toode-teenus



Kõige olulisem!

• Kui taotluse koostamisel tekib küsimusi või tõrkeid, siis
küsige peeter@teaduspark.ee või 51 07 807
• Taotluse esitamise tähtaeg: 23:59, 4. okt 2022
• Taotluse lõpus tuleb vajutada nuppu „Connect“ (nuppu

„Submit“ ei ole)
• Vastuvõtupaneeli otsused teavitame 27. okt 2022
• Esimene lend alustab 9. nov 2022 Tallinnas



Tänan! Küsimused?


