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LINNAK
55 000m2

väljaüüritavat kontori- 
ja laboripinda

700m2

avatud kontori- ja koos-
tööpinda startupidele

ROHETEHNOLOOGIA
Avasime rohetehnoloogiate testimiseks 
Roheruumi Tehnopoli linnakus

Sol Navitas esindas Eestit rahvusvahelisel 
startup-võistlusel Ideas From Europe
 
Aitasime Ubik Solutions’i rahvusvahelisele 
energia-startupide võistlusele PowerUp!

Citynteli tark tänavavalgustuse lahendus valiti 
Hiina kõrgtehnoloogiamessil parimate toodete 
hulka.

IKT JA TARK LINN 
Aitasime targa linna lahendust pakkuva 
GoSwifti Keenia turule 

AI lahendusi pakkuv Feelingstream sõlmis 
lepingu Nordea grupiga

Alustasime koostöös EASiga tööstuse 
digitaliseerimise häkatonide sarja Tark Tööstus

TERVISETEHNOLOOGIA
Käivitasime Innovatsioonikliinikud, et tuua 
kokku meedikud ja tehnoloogiaettevõtted ning 
ühiselt uuenduslikud ideed teoks teha

Innovatsiooniprogrammi HIV Digital 
tulemusena sündis 2 uut digiteenuse 
lahendust, mis aitavad parandada AIDSi 
ennetust ja ravi

Lisaks startupidele, ravimifirmadele, avaliku 
sektori organisatsioonidele ja biotehnoloogia 
ettevõtetele kuuluvad nüüdsest Connected 
Health klastrisse ka kõik suuremad Eesti 
haiglad

Connected Health klaster käivitas 40 000 € 
suuruse auhinnafondiga innovatsiooni-
programmi KOK FOOKUSES, mis aitab leida 
digilahendusi raske kopsuhaiguse 
diagnoosimiseks ja raviks
 
Klastri rahastuse toel viidi läbi 3 arendus-
projekti PERH´i ja tehnoloogiaettevõtete vahel, 
et arendada uudseid tervishoiulahendusi  

ÄRIARENDUS
155
klienti

322
nõustamis- 
tundi 

66
koolitust, 
seminari

2054
osalejat 
üritustel 

STARTUP INKUBAATOR 

Startup Inkubaatorisse kandideeris rekordilised 105 ettevõtet

Tugevamad raha kaasajad ja turule tulijad olid Guestjoy, 
Deekit ja WebARX

Koostöös Tartu Teaduspargiga avati Baltikumi 
esimene kosmose äriinkubaator 
ESA BIC Estonia

PROTOTRON
11
projekti 
rahastatud 

700
nutikat tooteideed 
esitatud 

143 000€ 
prototüüpide 
rahastamiseks 

Prototroni alumnid kaasasid 2,2M € investeeringuid 

Alates 2012. a on Prototroni esitatud 2900 nutikat ideed, 
millest 58 parimat on saanud rahastust kogusummas 672 000 €.  

Rahastu said: Transformative AI (10 000€), FoodDocs (5 000 €), VirtualFX (10 000 €), 
Harbor current estimation (50 000 €), Fusebox (10 000€) jt. 

1050h
ettevõtete
nõustamist 

5 edulugu
Guestjoy, Capster, 
WebARX, Autolevi, 
Tebo 

568 000€
kaasatud 
investeeringuid 

45
töötuba, koolitust 
ja üritust

startupi
aastas

61

Linnakus valmis uus büroohoonete kompleks 
Mäealuse 2/2 (7500 m2), millest ühe 
ankurrentnikuks on Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus SMIT

NASDAQil noteeritud USA ravimifirma Teligent 
avas meditsiinilabori Teaduspargis Tehnopol

Algasid ehitustööd uue spordiklubi rajamiseks 
linnakusse

Tehnopol alustas uue arendusprojekti 
ettevalmistamisega linnaku südames

Linnakus avas uksed uus söögikoht, kiosk, 
ilusalong, massaažituba ja autopesula 

Tehnopoli kultuuriprogramm tõi linnakusse 6 
kinoõhtut, 1 teatrietenduse ja 2 kontserti. Lisaks 
toimus ülimenukas laste jõulupidu ja Tehnopol 
Entertainment Week 2017

INNOVATSIOON
Käivitasime uue suurettevõtetele ja 
avalikule sektorile suunatud innovatsiooni-
programmi Momentum, mille läbinud 
Tallinna Sadamas võeti töösse 6 uut ideed

Alustasime startupide ja suurettevõtete 
koostööprogrammi Level11 ning 
käivitasime uuendusmeelsete ettevõtete 
innovatsioonijuhtide klubi


