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1. TOETUSE ANDMISE TINGIMUSTE KIRJELDUS 

1.1. Reguleerimisala 

 

Käesoleva käskkirjaga reguleeritakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 

prioriteetse suuna nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ 

meetme nr 4.2 „Teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni süsteemi kohaliku 

sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia + tervis + ressursid) arendamiseks“ tegevuse nr 4.2.4. „Riigi 

rahastatavad koostööstruktuurid“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda. 

 

Käesoleva käskkiri aitab kaasa „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning 

ettevõtluse arengukava 2021–2035“, mille koostamise ettepanek on heaks kiidetud Vabariigi 

Valitsuse 12. septembri 2019. a korraldusega nr 214, ning Vabariigi Valitsuse 31. oktoobri 

2013. a korraldusega nr 460 heaks kiidetud „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020“ 

eesmärkide saavutamisele. 

 

1.1.1. Toetuse andmise eesmärk 

Toetuse andmise eesmärk on luua sihtrühma teadlikkuse ja võimekuse tõstmise kaudu 

tingimused tehnoloogial ja teadmistel põhinevaks ettevõtjate majandustulemuste kasvuks. 

 

Toetust ei anta Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb 

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga 

seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 

347, 20.12.2013, lk 289–302) artikli 3 lõikes 3 ja komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles 

käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese 

tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus) artikli 1 lõikes 

1 nimetatud ettevõtjatele ja tegevustele. 

 

1.1.2. Toetuse panus meetme tulemusnäitaja saavutamisesse 

Toetust antakse meetme tegevuse „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid“ tulemusnäitaja 

„Erasektori teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) kulutuste osakaal (% SKPst)“ 

saavutamiseks.  

 

1.2. Termin 

 

Innovatsioon on uue teadmuse ja tehnoloogia rakendamisel või olemasoleva teadmuse ja 

tehnoloogia uut moodi kombineerimisel loodud uus lisandväärtus, toode või teenus. 

 

1.3. Toetatava tegevuse tulemus 

Toetatava tegevuse tulemusena: 



1.3.1. kasvab ettevõtjate teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (edaspidi TAI) alane 

teadlikkus; 

1.3.2. kasvab ettevõtja TAI võimekus; 

1.3.3. kasvab TA tegevusi elluviivate ettevõtjate arv. 

 

1.4. Toetatavate tegevuste sihtrühm  

Sihtrühma kuuluvad Eesti ettevõtjad. 

2. TEGEVUSTE KIRJELDUS   

Toetavate tegevuste raames viiakse ellu järgmisi tegevusi: 

 

2.1. Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine 

Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamise teenused on mõeldud eelkõige innovatsioonipõhiste 

ärivõimaluste selgitamiseks eesmärgiga avada ettevõtjatele tehnoloogial ja teadmusel põhineva 

ettevõtluse eeliseid – vajaduspõhiste nõustamis-, kootsingu- ja mentorlusteenuste korraldamine 

sihtrühmale. Tegevused hõlmavad ka sihtrühmale ligipääsu võimaldamist 

koolitusprogrammidele ja nõustamisteenustele. 

 

2.2. Ettevõtjate TAI võimekuse tõstmine 

Ekspertide, teadmiste ja oskuste vahendamine ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsioonivõime tugevdamiseks vastavalt ettevõtte TAI- alasele vajadusele ja potentsiaalile.  
 
2.3. Ettevõtjate digitaalse võimekuse tõstmine 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2020 käskkirja nr 101 alusel korraldatud 

konkursi võitnud konsortsiumi toetamine Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse 

võrgustikus osalemisel.  

 

3. MEETME TEGEVUSE VÄLJUND- JA TULEMUSNÄITAJAD 

3.1. Meetme väljundnäitajad 

NÄITAJAD 

Väljundnäitajad 

Sekkumise nimetus Indikaator Mõõtühik Baastase (2019) Sihttase (2023) 

Ettevõtete TAI 

teadlikkuse ja võimekuse 

kasvatamine.  

Abi saanud 

unikaalsete ettevõtjate 

arv 

Tk 0  450 

 

3.2. Meetme tulemusnäitajad 

NÄITAJAD 

Tulemusnäitajad 

Näitaja Piirkonna kategooria Mõõtühik Baastase (2012) Sihttase (2023) 

Müügitulu uutest või 

oluliselt muudetud 

toodetest või teenustest 
Vähem arenenud % 9,7 20 

 

3.3. Toetusskeemi väljundnäitajad 



NÄITAJAD 

Väljundnäitajad 

Sekkumise nimetus Indikaator Mõõtühik Baastase (2019) Sihttase (2023) 

Ettevõtete TAI 

teadlikkuse kasvatamine  

Teadlikkuse 

kasvatamise teenuseid 

kasutanud ettevõtjad 

Unikaalsete 

ettevõtjate 

arv (tk) 

0 300 

Ettevõtete TAI 

võimekuse tõstmine  

 

Võimekuse tõstmise 

teenuseid kasutanud 

ettevõtjad 

Unikaalsete 

ettevõtjate 

arv (tk) 

0 110 

Euroopa Liidu 

digitaalse 

innovatsiooni keskuse 

võrgustiku teenuseid 

kasutanud ettevõtjaid 

Ettevõtjate 

arv (tk) 
0 40 

 

3.4. Toetusskeemi tulemusnäitajad 

Tulemusnäitajad 

Sekkumise nimetus Indikaator Mõõtühik Baastase (2019) Sihttase (2023) 

Ettevõtete TAI 

teadlikkuse kasvatamine  
Arendustööga 

tegelevad ettevõtjad  

Ettevõtjate 

arv (tk) 
0 

 

 

325 

 

 

Ettevõtete TAI 

võimekuse tõstmine 

Ettevõtete osalemine 

Euroopa Liidu 

innovatsiooniprogrammi

des 

EL 

Innovatsiooniradarit 

kasutavad ettevõtjad 

Ettevõtjate 

arv 
0 10 

 

4. TOETUSSKEEMI RAKENDAMINE 

4.1. Tegevuste elluviimise rakendusasutus ja -üksus 

4.1.1. Vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS2014−2020) § 12 

lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete 

nimekirjale on punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud tegevuste rakendusasutus ja finantskorrektsiooni 

tegemiseks pädev asutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ka 

rakendusasutus) ning rakendusüksus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  

4.1.2. Punktis 2.3 välja toodud tegevuste rakendusasutus ja finantskorrektsiooni tegemiseks 

pädev asutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksus Riigi 

Tugiteenuste Keskus.  

 

4.2. Toetusskeemi elluviija 

4.2.1. Punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud tegevuste elluviija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

(EAS).  

4.2.2. Punktis 2.3. nimetatud tegevuste elluviija on Euroopa Liidu Digital Europe Program-i 

Eesti Digitaalse Innovatsioonikeskuse suunatud taotlusvooru Eesti poolt esitatud ja Euroopa 

Komisjoni poolt rahastatud Väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri 21. mai 2020. a 

käskkirja nr 101 „Konkurss Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti 

riigi soovitusel osaleva konsortsiumi väljaselgitamiseks“ alusel väljaselgitatava konsortsiumi 



juhtivpartner. Käesolevast käskkirjast tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sõlmib 

rakendusasutus elluviijaga lepingu. 

  

4.3. Toetusskeemi tegevuste abikõlblikkuse periood 

4.3.1. Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuarist 2020. aastal ja tegevused 

peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. oktoobril 2023. aastal.   

4.3.2. Kulud loetakse abikõlblikuks kui need on tekkinud punktis 4.3.1. nimetatud tegevuste 

abikõlblikkuse perioodil ja tasutud tegevuste abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva 

jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril.   

  

4.4. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud 

4.4.1. Abikõlblikud on: 

4.4.1.1. tegevuste elluviimise kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a 

määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks 

lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ 

(edaspidi ühendmäärus) §-des 2 ja 3 sätestatud tingimustele; 

4.4.1.2. ühendmääruse § 9 lõikes 4 sätestatud elluviija kaudsed kulud 15% ühtse määra alusel, 

arvutatuna otsestest personalikuludest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 320—469) artikli 68 lõike 1 punktile b; 

4.4.1.3. personalikulud vastavalt ühendmääruse §-le 3; 

4.4.1.4. koolituste, konverentside, seminaride, töötubade, ümarlaudade, infopäevade, avalike 

esinemiste, teavitustegevuse ja teadlikkuse tõstmisele suunatud ning veebi kaudu 

korraldatavate ürituste kulud, sealhulgas tulemuste levitamine ja analüüs; 

4.4.1.5. esinejate ja moderaatorite tasud, osalejate transpordi, ürituse ruumide rendi, tehnika 

rendi ja toitlustuse kulud; 

4.4.1.6. toetatava tegevuse eesmärkidega seotud nõustamiste, hindamiste, uuringute, litsentside, 

kaardistuste, turu- ja sihtrühma analüüside, küsitluste, ekspertiiside, ekspertide kaasamise ja 

nimetatud tegevuste tulemuse avalikustamisega seotud kulud; 

4.4.1.7. juhendite, publikatsioonide, jaotus- ja koolitusmaterjalide, tänukirjade, tunnistuste 

koostamise ja levitamise kulud; 

4.4.1.8. rahvusvaheliste organisatsioonide, koostöövõrgustike, ümarlaudade ja teiste 

koostöövormidega seotud liikmemaksude, algatamiste ja osalemiste ning seotud tulemuste 

levitamiste ja väliskülaliste vastuvõtmisega seotud kulud; 

4.4.1.9. toetatavate tegevustega seotud teavitus- ja koolituskeskkondade ning avalike 

andmebaaside loomise, arendamise, haldamise kulud. Suulise ja kirjaliku tõlketeenuse, 

reklaami- ja meediakulud ning kulud, mis on seotud struktuuritoetuse sümboolika kasutamisega 

vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise 

ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“; 

4.4.1.10. abikõlblike kulude puhul erisoodustusena käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks 

tulumaksuseaduse § 48 tähenduses; 

4.4.1.11. vastuvõtukuluna käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks tulumaksuseaduse § 49 

tähenduses; 

4.4.1.12. immateriaalse ja materiaalse põhivara soetamise kulud. 

 



4.4.2. Kulude tekkimise aega ja tõendatust arvestatakse ühendmääruse § 2 lõigete 3 ja 4 alusel. 

 

4.4.3. Lisaks ühendmääruse §-s 4 loetletud mitteabikõlblikele kuludele on mitteabikõlblikud 

järgmised kulud: 

4.4.3.1. liiklusvahendi soetamise kulud; 

4.4.3.2. kinnisasja soetamise kulud; 

4.4.3.3. muud tegevuste elluviimisega otseselt mitteseotud kulud; 

4.4.3.4. käibemaks, välja arvatud ühendmääruse § 4 punktis 11 nimetatud tingimustel. 

4.4.4. Juhul kui elluviija teenib projekti elluviimise käigus puhastulu, kohaldatakse 

ühendmääruse § 5 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimusi. 

 

4.5. Väljaspool Eestit lubatavad tegevused 

Punktis 2.1 nimetatud tegevusi võib teha väljaspool Eestit.  

 

4.6. Tegevuste eelarve 

Käesoleva toetusskeemi eelarve on 3 515 034,51 eurot. 

4.6.1. Tegevuste ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine ja ettevõtjate TAI võimekuse 

tõstmine eelarve jaotus 

Tulemusnäitaja 

 

Väljund Tegevus ja kulukohad Abikõlblike 

kulude/ 

tegevuste 

eelarve 

 

 

 

 

Arendustööga 

tegelevate 

unikaalsete 

ettevõtjate arv 325 

1.1 Ettevõtete TAI 

teadlikkuse 

kasvatamine (300 

unikaalset ettevõtjat) 

1.1.1 Sisseostetud 

teenused 

362 000,00 

1.1.2 Otsene 

personalikulu 

280 000,00 

1.2 Ettevõtete TAI 

võimekuse tõstmine 

(110 unikaalset 

ettevõtjat)  

1.2.1 Sisseostetud 

teenused 

1 404 034,51 

1.2.2 Otsene 

personalikulu 

780 000,00 

 

 

EL 

Innovatsiooniradarit 

kasutavad 

ettevõtjad 

1.3 Euroopa Liidu 

digitaalse innovatsiooni 

keskuse võrgustiku 

teenuseid kasutanud 

ettevõtjaid (40 

unikaalset ettevõtjat) 

1.3.1 Sisseostetud 

teenused 

300 000,00 

 1.3.2 Otsene 

personalikulu 

200 000,00 

 Horisontaalne Kaudsed kulud (ühtse määra 

alusel) 

189 000,00 

Eelarve kokku 3 515 034,51 

 

4.6.2. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest 

Euroopa Regionaalarengu Fondist. 

4.6.3. Toetuse määr kõigist abikõlblikest kuludest on 100%. 

 

4.7. Elluviija õigused ja kohustused 

4.7.1. Lisaks STS2014−2020 §-des 24 ja 26 sätestatud toetuse saaja kohustustele täidab elluviija 

järgmisi kohustusi: 

4.7.1.1. tagab kinnitatud eelarvest kinnipidamise; 



4.7.1.2. esitab rakendusüksusele hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks eelarveaasta maksetaotluste 

prognoosi ning rakendusasutusega kokku lepitud aastase tegevuskava ja eelarve; 

4.7.1.3. esitab rakendusasutuse nõudmisel tegevuse eelarve, eelarve jagunemise aastate ja 

eelarveartiklite lõikes; 

4.7.1.4. täidab teisi käesolevas käskkirjas sätestatud kohustusi. 

4.7.2. Elluviijal on õigus: 

4.7.2.1. teha rakendusasutusele ettepanekuid toetusskeemi ja eelarvejaotuse muutmiseks; 

4.7.2.2. vajadusel kaasata eksperte või moodustada hindamiskomisjone. 

 

4.8. Tegevuste elluviimise seire 

4.8.1. Elluviija esitab rakendusüksusele tegevuste elluviimise kohta vahearuande iga-aastaselt, 

31. detsembri seisuga järgmise aasta 15. veebruariks. Rakendusüksus võib nõuda 

vahearuannete esitamist sagedamini, määrates aruandeperioodi kuupäeva ja aruande esitamise 

tähtaja. Kui tegevuste alguse ja esimese vahearuande perioodi kuupäeva vahe on vähem kui 

neli kuud, esitatakse vahearuanne järgmiseks tähtajaks. 

4.8.2. Lõpparuanne esitatakse rakendusüksusele koos viimase maksetaotlusega. 

4.8.3. Vahe- ja lõpparuande kinnitab rakendusüksus. 

4.8.4. Elluviija esitab vahe- ja lõpparuanded rakendusasutusele teadmiseks samaaegselt nende 

esitamisega rakendusüksusele. 

4.8.5. Tegevuste vahe- ja lõpparuandes peab olema kajastatud järgmine informatsioon: 

4.8.5.1. tegevuste aruandlusperiood; 

4.8.5.2. teostatud tegevused, andmed tegevuste edenemise kohta ja nende vastavus tulemus- ja 

väljundnäitaja saavutustasemele; 

4.8.5.3. elluviija hinnang tegevuste tulemuslikkusele; 

4.8.5.4. muu toetuse elluviimisega seotud teave; 

4.8.5.5. elluviija kinnitus andmete õigsuse kohta ja allkiri. 

 

4.9. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi 

4.9.1. Juhul, kui tegevuste elluviimisel antakse käesoleva käskkirja p. 1.4. nimetatud 

sihtrühmale riigiabi, on tegemist vähese tähtsusega abiga VTA määruse mõistes ning sellele 

kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. 

4.9.2. Käesoleva käskkirja alusel antavat vähese tähtsusega abi võib vastavalt VTA määruse 

artikli 5 lõikele 1 kumuleerida: 

4.9.2.1. VTA määruse kohaselt ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi koos toetusskeemist 

antava toetusega ja teiste, käesoleva käskkirja punktis 4.8.1. nimetamata, komisjoni määruste 

kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva 

majandusaasta jooksul ületada 200 000 eurot; 

4.9.2.2. kui ettevõtja on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi 

pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 

26.04.2012, lk 8–13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja VTA määruse kohaselt jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antava vähese tähtsusega abi kogusumma 

koos käesoleva käskkirja raames antava toetusega ületada 500 000 eurot. 

4.9.3. Vähese tähtsusega abi antakse ja arvestust peetakse ettevõtja põhiselt, lähtudes VTA 

määruse artikli 2 lõikest 2. 

4.9.4. Maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedavate ettevõtjate puhul ei 

tohi ettevõtjale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 

maanteevedudeks antud vähese tähtsusega abi ületada koos käesoleva toetusskeemi raames 

antava toetusega 100 000 eurot. 



4.9.5. Elluviija kontrollib vähese tähtsusega abi saajate vastavust VTA määruse nõuetele enne 

toetuse andmist vastavalt kehtestatud korrale ning on kohustatud ettevõtjat teavitama talle 

antavast vähese tähtsusega abist. 

4.9.6. Rakendusüksus peab abi andmist käsitlevaid andmeid säilitama 10 aastat alates 

toetusskeemi alusel viimase abi andmise päevast. 

  

4.10. Toetuse maksmise tingimused ja kord  
4.10.1. Toetuse maksete tegemisel lähtutakse STS2014−2020 §-dest 28 ja 29, ühendmääruse §-

dest 13–15 ja 18 ning käesolevas käskkirjas sätestatud maksete tegemise täpsustavatest 

tingimustest ja korrast. 

4.10.2. Elluviija esitab rakendusüksusele maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu. 

4.10.3. Maksetaotluse menetlemine toimub vastavalt rakendusüksuse juhtimis- ja 

kontrollsüsteemide kirjelduse alusel väljatöötatud protseduuridele. Rakendusüksus menetleb 

maksetaotlused 30 tööpäeva jooksul alates nende esitamisest rakendusüksusele. Projekti 

lõppmakse suurus ei ole kindla osakaaluna eelarvest määratud. 

 

5. FINANTSKORREKTSIOONID  
5.1. Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt STS2014−2020 §-dele 45–47 ja 

ühendmääruse §-dele 21–23. 

5.2. Toetuse tagasimaksmine toimub vastavalt STS2014−2020 §-dele 48–49. 

 

6. TOETUSE ANDMISE TINGIMUSTE MUUTMINE 

6.1. Rakendusasutusel on õigus muuta toetuse andmise tingimusi, tuginedes punktis 4.7. 

sätestatud seireteabele, rakendusüksuse või elluviija ettepanekutele, või kui selgub, et 

muudatuste tegemine on vajalik meetme tegevuste edukaks elluviimiseks. 

6.2. Toetuse andmise tingimuste muutmiseks vormistatakse käskkirja muudatus ja vajadusel 

muudetakse halduslepingut. 


