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Tänavu augustis sai hakata taot-
lusi esitama niinimetatud suurin-
vesteeringute meetmest, mis moo-
dustab kogu fondist ligemale poo-
le ehk 153 miljonit eurot. Ida-Viru 
ettevõtluskeskuse tegutsevate et-
tevõtete konsultandi Jefim Aljoš-
kini sõnul avanevad uue aasta esi-
mese poole kaks meedet ka nen-
de ettevõtete jaoks, kelle investee-
rimisplaanid ei ulatu kümnetesse 
miljonitesse eurodesse, kuid kel-
le tegevusel on oluline mõju ko-
haliku majanduselu mitmekesis-
tamisel. 

Ida-Viru ettevõtluse teadmus-
mahukuse kasvatamise meet-
messe on kavandatud 50 miljo-
nit eurot ning selle eesmärk on 
toetada ettevõtetesisest teadus-, 
arendus- ja innovatsioonitegevust, 
mille tulemusena peaksid tekkima 
kõrgema lisandväärtusega tooted 
ja teenused. Lisaks on see meede 
mõeldud haridus- ja teadusasutus-
te tugevdamiseks, et toetada et-
tevõtete teadmusmahukust ning 
koostööd teadus- ja arendusasu-
tustega, eriotstarbeliste laborite 
loomist, teadustöötajate palka-
mist ja muud sellist. 

15 miljoni euroga väikeette-
võtluse toetus on eelkõige kas-
vutoetus, mis näeb ette Ida-Viru-
maal tegutsevate väikese ja kesk-
mise suurusega ettevõtete (VKE) 
pikaajalise konkurentsivõime suu-
rendamist uuenduslike ning kõr-

Algav aasta toob Ida-Virumaal ettevõtluse 
arendamiseks uusi võimalusi

2023. aastal on Ida-
Virumaal tegutsevatel 
ettevõtetel võimalik saada 
oma uuenduslike plaanide 
elluviimiseks mitmeid uusi 
toetusi, sest avanemas on 
mitmed õiglase ülemineku 
fondi meetmed. 

gema lisandväärtusega toodete, 
teenuste, tehnoloogiate ja prot-
sesside väljatöötamise kaudu ning 
inim- ja struktuurkapitali kasvata-
mist VKEde konkurentsivõime suu-
rendamiseks ja ekspordivõimeku-
se kasvatamiseks.   

Jefim Aljoškini sõnul on nende 
meetmete tingimused ja kritee-
riumid ministeeriumides lihvimi-
sel. Kuid juba praegu kaardistab ta 
Ida-Virumaal neid ettevõtteid, kes 
võiksid olla nendele meetmete-
le sobivad. "Ma julgustan ettevõt-
teid nende võimaluste vastu huvi 
tundma. Olen valmis jagama infot 
ja nõu. Planeerime koos ja aruta-
me võimalusi," ütles ta. 

Kuigi meetmete tingimuste de-
tailid on veel täpsustamisel, saab 
Aljoškini sõnul juba praegu teha 
ettevalmistusi, võtta näiteks hinna-
pakkumisi, teha finantsprognoo-
se, kalkuleerida kulusid. Väikeet-

tevõtluse toetus on mõeldud eel-
kõige uute seadmete soetamiseks 
ja paigaldamiseks, töötajate koo-
litamiseks. Uute tootmishoonete 
ehitamist ei ole sellest meetmest 
plaanis rahastada. 

Aljoškini sõnul hakatakse toetu-
si pärast meetme avanemist vastu 
võtma jooksvalt. "Kehtib põhimõ-
te, et kes ees, see mees. Kui toe-
tussumma saab täis, siis on kõik," 
märkis ta.

Kaubandus-tööstuskoja Ida-Vi-
rumaa esinduse juht Margus Ilm-
järv lisas samuti, et juba praegu 
tasub mõtlema ja tegutsema ha-
kata. "Milline on idee, mida teha 
tahetakse. Siis tasub hakata kon-
sultandiga nõu pidama, kuidas see 
sobitub meetme raamidesse ja mi-
da teha, et see sobituks. Kui meede 
avaneb, peaks olema valmis kohe 
taotlust esitama," ütles ta.

Magnetid valmistatakse harul-
dastest muldmetallidest ja töödel-
dud magnetitest. Riik toetab pro-
jekti õiglase ülemineku fondist 
18,75 miljoniga, Neo Performance 
Materials investeerib omalt poolt 
81,25 miljonit eurot.

Praegu 425 töötajaga OÜ NPM 
Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu 
on Põhjarannikule selgitanud, et 
töökohtade arv tulevases tehases 
võib ulatuda sadadeni ja nende 
täpsem arv sõltub sellest, kui suur 
tehas tuleb ning milliseks kujuneb 
selle  automatiseerituse tase. "Ees-
märk ei ole iga hinna eest hästi pal-
ju odavaid töökohti luua. Vaadates 
tööjõuturu olukorda, oleks mõist-
likum luua rohkem automatiseeri-
tud tootmist, kus on töökohti vä-
hem, aga need inimesed, kes seal 

Õiglase ülemineku fondi esimene suurinvesteering: riik toetab ligemale 19 miljoni euroga 
Narva magnetite tehase rajamist

töötama hakkavad, teenivad pa-
remat palka," ütles ta, märkides, 
et uude tehasesse, mis peaks val-
mima 2024. aasta lõpuks, on vaja 
inimesi, kes oskavad masinate ja 
seadmetega ümber käia.  

Püsimagneteid kasutatakse 
Raivo Vasnu sõnul kõigis harjade-

ta mootorites, milleta ei saa muu 
hulgas teha ei elektriautosid ega 
tuulikuid. "95 protsenti kogu maa-
ilma püsimagnetitest valmistatak-
se praegu Hiinas," rääkis ta. "Samas 
nende magnetite valmistamiseks 
vajalik neodüüm tuleb väga suu-
res osas Sillamäelt."

Seni Eestis Sillamäel 
tegutsev metallurgiaettevõte 
Neo Performance Materials 
rajab õiglase ülemineku 
fondi toel Narva magnetite 
tootmise tehase koos teadus- 
ja arenduskeskusega.

Raivo Vasnu sõnul võib magnetite tehas Narvas valmida 2024. aas-
ta lõpus.

TAIRO LUTTER (Postimees)

Õiglase ülemineku fondis on Ida-Virumaale kavandatud 340 miljonit eurot, millest suurem osa ehk 273 miljonit
eurot läheb tegevussuunale "Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng". Milliste meetmete vahel ja kuidas 273
miljonit eurot jaguneb?

• Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) − 153 miljonit eurot (meede on avatud)

• Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamise toetus − 50 miljonit eurot (meede avaneb 2023. aastal)

• Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu − 25 miljonit eurot (meede avaneb 2023. aastal)

• Väikeettevõtluse toetus − 15 miljonit eurot (meede avaneb 2023. aastal)

• Töölt tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele − 5 miljonit eurot
(meede avaneb 2023. aastal)

• Täienduskoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja
kõrghariduses − 25 miljonit eurot (meede avaneb 2023. aastal)

• Teiseks tegevussuunaks ehk atraktiivse elukeskkonna loomiseks on kavandatud 66,7 miljonit eurot.

Allikas: rahandusministeerium

Õiglase ülemineku fondi suurim tegevussuund on ettevõtluse arendamine

Jefim Aljoškin julgustab maakonna ettevõtjaid pöörduma tema poole Ida-Viru ettevõtluskeskusesse, 
et koos arutada, kuidas nende ideid õiglase ülemineku fondi toetuste abil ellu viia.  

ERAKOGU

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia-
minister Kristjan Järvan märkis, et 
haruldasi muldmetalle sisaldavad 
magnetid on võtmekomponen-
diks taastuvenergia tehnoloogias, 
elektrisõidukites, andmekandja-
tes, olmeelektroonikas, meditsiini-
seadmetes ja robootikas. Kuna ko-
gu maailmas tuleb üle minna süsi-
nikuneutraalsele majandusele, siis 
prognoositakse selliste magnetite 
nõudluse tugevat kasvu. 

"On hea meel näha, et vaid paar 
nädalat pärast Euroopa Komisjoni 
õiglase ülemineku kava heakskiit-
mist on meil olemas ka esimene ra-
hastamise otsus. Nüüd võib kind-
lusega öelda, et õiglane üleminek 
Ida-Virumaal on päriselt alanud," 
sõnas riigihalduse minister Riina 
Solman. "Neo Performance Mate-
rials on hea näide Ida-Virumaale 
oodatavatest tulevikukindlatest in-
vesteeringutest." 

"Meie meeskond usub Ida-Vi-
rumaa ja Narva linna kõrgesse po-
tentsiaali − peame selle investee-
ringu võtmepartneriteks kõiki ko-
halikke sidusrühmi ning ootame 
tehase rajamist pikisilmi. Täienda-

"Huvi on olnud aktiivne. Aga raha veel otsas ei ole.
Me tahaksime seda raha võimalikult kiiresti
rakendada, et tuleksid kiiremini ka tulemused uute
ettevõtete ja töökohtade näol," ütles riigihalduse
minister Riina Solman, lisades, et taotlemise
käigus tuleb paratamatult teha läbi bürokraatlikke
protseduure, mis nõuavad oma aega.

Õiglase ülemineku fondi kõige suurema eelarvega,
153 miljoni euroga, meede "Ettevõtluse inves-
teeringute toetus", mis avanes tänavu augustis, on suunatud suuremahuliste
ja kliimaneutraalsuse põhimõtetest lähtuvate investeeringute elluviimiseks,
mis aitavad mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, arendada uut kõrge
lisandväärtusega tootmist ning luua seeläbi maakonda uusi töökohti ja
väärtusahelaid.

Sellest toetatakse perioodil 2022-2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti
elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne
summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest
ning jääb üldjuhul vahemikku 500 000 kuni 19 miljonit eurot.

Milline huvi on olnud 153 miljoni euro vastu?

des meie olemasolevat tegevust 
NPM Silmetis − mis on ainus prae-
gu kaubanduslikult töötav tööstus-
liku mastaabiga haruldaste muld-
metallide eraldusrajatis Euroopas 
−, arendame nüüd esimest oma-
taolist haruldaste muldmetallide 

püsimagnetite tehast, mis saab 
oluliseks osaks elektrisõidukite ja 
tuulegeneraatorite tarneahelates 
Euroopa Liidus ja Põhja-Ameeri-
kas," ütles Neo Performance Ma-
terialsi president Constantine Ka-
rayannopoulos. 

AS Narva-Jõesuu Sanatoorium plaanib väike- ja keskmise ettevõtluse meet-
mest taotleda toetust, et pakkuda uusi tervist turgutavaid teenuseid, et
muutuvates oludes oma konkurentsivõimet tugevdada.

"Tahame teistest spaadest eristuda, pakkuda uusi ravi- ja kehahooldus-
teenuseid, soetada selleks seadmeid ning koolitada ka inimesi," ütles
juhatuse liige ja pearaamatupidaja Ülle Laan. "On vaja teenuseid, mida teistel
ei ole."

Tema sõnul on sanatoorium Baltimaade suurim stressi vähendamise keskus
ja üha rohkem tähelepanu pööratakse tervislikule toitumisele, et aidata klien-
tidel kaalu langetada.

Sanatoorium kavandab uusi teenuseid


