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Möödunud aasta oli Tehnopoli IKT valdkonna jaoks edukas ja sündmusterohke. Tark linn sai

ametlikult Tehnopoli fookusvaldkonnaks ning mitmed Tehnopoli portfelli ettevõtted

alustasid ekspordiga või said selleks vajalikud kontaktid meie mentoritelt. Vaatame,

millega täpsemalt IKT ja targa linna valdkonnas tegeleti.

Põnevad muudatused meeskonnas

Targa linna valdkonda hakkas juhtima varasemalt Tehnopoli äriarenduse valdkonda juhtinud Anu

Puusaag. Soovime Anule rohkelt õnnestumisi targa linna populariseerimisel Eestis. 

Uueks äriarenduse valdkonna juhiks sai Martin Goroško, kes eelnevalt juhtis Tehnopol Startup

Inkubaatorit. Palju edu uuel positsioonil! 

SME2GO projekti raames toetust saanud ja Indoneesias kontakte loonud ettevõte Positium LSB sai

tellimuse Indoneesia planeerimisministeeriumilt ja teise projektiga Indoneesia

Turismiministeeriumilt.

Pakkusime mentorlust ettevõttele Sevana, kes soovis laieneda UK turule (mentor Michael Saxton).

Lisaks organiseerisime TÜ poolt rahvusvaheliste lepingute koostamiseks õigusabi. Suurem projekt

koostöös Taltechi ja Teliaga 5G tsoonis oma toote testimiseks.

Elkdata alustas ekspordiga ning avab esimest eksporditurgu Lõuna-Aafrika Vabariigis. Tehnopoli

kaudu loodud selleks mentorlussessioonid Mike Tiffiniga ning Chibela Nkondega.

Toetasime ettevõtte Ignite esinemist IASP poolt organiseeritud Blockchaini teemalisel konverentsil

Malagas, mis andis ettevõttele mitmeid häid kontakte.

Mõned näited IKT valdkonna edulugudest



Tehnopoli äriarenduse

portfelliga liitus 5 uut

ettevõtet:

Käesoleval aastal jätkame teile ekspordi võimaluste leidmisega, otsime nõu ja kontakte, pakume teenuseid

ning testimise ja piloteerimise võimalusi Tehnopoli linnakus, Tallinna linnas ja teistes Eestimaa linnades,

korraldame kogukonna kohtumisi ja üritusi, leiame rahastust, innovatsioonivõimalusi ning loome seoseid

ülikoolide ning rahvusvaheliselt teiste teadusparkidega, klastrite ja ülikoolidega.

Tekkis uus liit kolme linna vahel – Tallinn, Tartu, Pärnu. Tehnopoli

eestvedamisel organiseeriti 3 kohtumist targa linna lahenduste

koostööprojektide arutamiseks. Eesmärk on leida rahastus ühises

valdkonnas andmete haldamiseks ja nende põhjal tarkade

juhtimisotsuste tegemiseks.

Läbirääkimised Tallinna linna ja TalTechiga uute projektide

kaasamiseks ja läbiviimiseks sh Twin City projekti raames. Tehnopoli

peamine roll pakkuda ettevõtetele võimalust pilootprojektide

läbiviimiseks, mis toetaksid nende eksporditegevust.

Vahendasime Tehnopoli portfellis oleva ettevõtte Thinnect kontakte

Pärnu linnale, kes oli huvitatud ettevõtte Tallinna linnas kasutusele

võetud uudsete liikumisandurite rakendamisest.

Koostöös Tallinna linnaga viidi läbi esimene üritus sarjast Tallinn

meets Startups. Selle raames tekkis 12 ettevõttel/startupil võimalus

oma tooteid/teenuseid tutvustada linnaametnikele. Parimatele

lahenduste pakkujatele oli auhinnaks eraldi kohtumine

konkreetsema valdkonna linnaosavalitsuses.

VKE-de ekspordile suunatud projekt 4SmartGrowth toetab targa linna, rohe- ja tervisetehnoloogia

ettevõtete eksporti Hiinas ja Tšiilis aastal 2020. Tehnopol aitab leida kontakte ja algatada ärilisi

suhteid. Hetkel kaasatud 7 ettevõtet.

Jätkus projekt DIGINNO, mis koordineerib ja annab riiklikele organisatsioonidele nõu, millised

aspektid on olulised üleriigiliste e-teenuste vormimisel (näiteks e-arved, ettevõtete andmed). Projekti

raames valmivad konkreetsed ettepanekud ja soovitused poliitikakujundajatele üleriigiliste e-

teenuste loomiseks. Projekti järgmises etapis koostatakse poliitika soovitused/ettepanekud, mil moel

need neli näidis e-teenust saaksid toimida piiriüleselt.

Jätkusid innovatsiooniauditite läbiviimised ning EEN ehk Enterprise Europe Network tegevused.

ARUCAD SÜSTEEMID OÜ

CYBERTEC OÜ

SUPERHANDS OÜ

 BALTIC HAULAGE OÜ

LAGAST OÜ

 Aitäh, et usaldate meid Eesti IKT ja Targa linna
valdkonna ettevõtete toetamisel!

Targa linna valdkonna arendused

Tegevused projektides


