
Uuenduslikkusest ja uutest lahendustest ehk 

strateegiast klastrini



Tartu regiooni innovatsioonisüsteem



Tartu regiooni konkurentsivõime 

mudel



Inimkapital

• Kutseõppe sidumine regiooni vajadustega

• Juhtimiskvaliteedi parandamine regiooni 
ettevõtetes

• Tööjõu kvaliteedi parandamine

• Polütehnilise kõrghariduse toetamine ja 
inseneride vajaduse leevendamine

• Tehnoloogiliste erialade ja neid pakkuvate 
koolide populariseerimine



Võrgustumine

• Ettevõtete ekspordi ja turundustegevuse toetamine

• Võrgustike loomisele suunatud tegevused ja 

erialaliitude tugevdamine

• Ülikoolide ja ettevõtete koostöö arendamine

• Ettevõtlusteadlikkuse ja -aktiivsuse tõstmine 

üliõpilaste ning akadeemilise personali seas

• Riiklike toetusmeetmete arendamine



Võtmesektorid

• Metsa-puidu-mööblisektori tugevdamine

• Metallisektori tugevdamine

• Infotehnoloogia sektori arendamine ja 

kompetentsibaasi tugevdamine

• Biotehnoloogia sektori arendamine



Infrastruktuur

• Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi arendamine

• Tartu Teaduspargi arendamine

• Tööstusparkide ja tööstusalade arendamine

• Katselaborite ja pooltööstuslike laborite loomine

• Riski- ja seemnekapitali kättesaadavamaks 

muutmine regiooni ettevõtjatele

• Biotehnoloogia inkubatsiooni ja arenduskeskuse 

arendamine



mKlaster – mobiili ja 

asukohapõhiste teenuste 

arendajate klaster



mKlastri eesmärk

Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta 

Eesti m-teenuste arendamisega seotud 

ettevõtete konkurentisvõimet välisturgudel. 

Projekti partnerid:

• Regio

• Mobi Solutions

• Nutiteq

• Positium LBS

• Tartu Teaduspark

• Baltic Innovation Agency



mKlastri strateegia



Smart City Lab ehk 
targa linna klaster

Klastri peamised fookusvaldkonnad on: 
1. IKT läbivalt linnade erinevates tegevustes ja protsessides;
2. IKT ja teised tehnoloogiad meditsiini ja sotsiaalteenuste tõhusal ja 
kuluefektiivsel arendamisel;
3. Energiasääst hoonete rajamisel ja kasutamisel.

Missioon
Toetada Eestis loodud targa linna lahenduste konkurentsivõimelist ja 
linna elukvaliteeti tõstvat arengut ning kiirendada ettevõtete ja 
nende müügitulu kasvu nii kodu- kui välisturgudel. See saavutatakse
läbi rahvusvaheliselt hinnatud innovatsioonikeskkonna, kus
linnavõimud ja -kodanikud, teadlased ja erinevate sektorite
ettevõtted jt. loovad ühiselt kaasaegsete tehnoloogiate võimalustele
tuginevaid tarku lahendusi, mis võimaldavad linna ja ettevõtete
teenuste efektiivsemat pakkumist ning mugavamat kasutamist.



Smart 
City Lab 
klaster

Ettevõt-
ted 

Ülikoolid

Linnad
Teadus-
pargid

Kodanikud

TARGA LINNA TOOTED JA 
TEENUSED



TARTU ON AINUKE IDA-EUROOPAS ASUV “MAJAKASLINN” 
H2020 TARKADE LINNADE JA KOGUKONDADE PROGRAMMIS

• Investeeringute maht 40 miljonit eurot
• Euroopa Liidu toetus 8,2 miljonit eurot
• Projekti kestvus 5,5 aastat



HRUSTSOVKAST SMARTOVKAKS



TARTU 

KOGEMUSE

EKSPORT 
MAAILMA



Rene Tõnnisson 
rene@ibs.ee
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