
 

Tehnopol Startup Inkubaatori uueks juhiks valiti Kadri Tammai, kes eelnevalt juhtis Tehnopoli

turundusosakonda. Tehnopol tänab eelmist juhti Martin Goroškot suurepärase panuse eest nii Startup

Inkubaatorisse kui ka tervesse startup kogukonda. Möödunud aastal liitusid Startup Inkubaatoriga ka

uus teenuste juht Anne-Liisa Elbrecht ning projektijuht Elis Tootsman, kes vastutab peamiselt

AccelerateEstonia turundusliku poole eest. Lennukaid mõtteid ja ideid teile!

TEHNOPOL STARTUP INKUBAATORI
2019. AASTA KOKKUVÕTE

Möödunud aasta oli Tehnopol Startup Inkubaatori jaoks edukas ja sündmusterohke.

Eelmise aasta suurim eesmärk tutvustada oma teenuseid üle-Eesti sai täidetud ning jätkame

laienemisega ka käesoleval aastal. Vaatame, millega täpsemalt Startup Inkubaatori

meeskond ja startupid tegelesid ning millised olid edulood.

Millega tegeles Startup Inkubaator?

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sündis projekt AccelerateEstonia

innovatsiooniprotsesside kiirendamiseks.

Laieneme teenustega üle-Eesti. Alustasime Pärnust ning järgmisena saab hoo sisse Narva.

Ettevõtlusnädala raames tegime startuppimise kiirkursust 14 erinevas Eestimaa kohas.

Brändisime startup konverentside lipulaeva Latitude59 demoala.

Tegime rekordeid nii portfelliga liitunud startuppide kui ka üritustel osalejate osas.

Alustasime kahe Startup Estonia ühishanke koostööprojektiga; Central Balticu projektiga NOCCA

ning kahe Horizon2020 projektiga - ScaleUp Champions ja Go2Space HUBs.

Põnevad muudatused meeskonnas



Startupid kaasasid 1,2M € ulatuses investeeringuid

Loomulikult jätkame endiselt 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.

HEPTA AIRBORNE

EZIIL

Inkubaator numbrites:

250
avaldust programmiga

liitumiseks

Hepta Airborne 650 000 € 

Eziil 315 000 €

MySpotit 100 000 €

VITS 75 000 €

Sidekik 50 000 € 

Hepta Airborne, Zubax Robotics ja Golbriak Space lõpetavad

kosmoseinkubatsiooni ning programmiga liituvad Unsinkable

Robotics, Satellite Comms ja Augtex.

Hakkame inkubatsiooniteenust pakkuma Narvas.

Kiirendame era- ja avaliku sektori koostöös uusi

innovatsiooniprojekte.

Korraldame võrgustiku suurendamiseks üritusi üle-Eesti.

Sellel aastal said 

hokikepi 2 startuppi:

 Aitäh, et usaldate meid kasvavatele startuppidele

kasvulavaks olemisel!

80
programmi läbinud startuppi

40
aktiivset startuppi portfellis

1,2 mln €
investeeringuid

1035 h 
mentortunde

60
inkubaatori korraldatud üritust

2300
üritustel osalenud inimest

2019. AASTA EDULOOD

Tehnopoli ja Startup Inkubaatori meeskonnaliikmed said

Startup Estonia aastaauhindade jagamisel 4 tiitlit

Aasta Koostegija – Tehnopol Startup Inkubaator

Väärtusliku panuse andjad – Triin Ilves ja Jana Budkovskaja

Aasta Uustulija – AccelerateEstonia

2020. aasta plaanid


