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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 arengukava „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning
ettevõtluse arengukava 2021–2035“, mille koostamise ettepaneku kiitis heaks 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 tõsta sihtrühma teadlikkust ja võimekust tehnoloogial ja teadmistel
põhineva teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (edaspidi TAI) tegevuste suurenemiseks ja
ettevõtjate majandustulemuste kasvuks.
1.1.2. Kohaldamisala välistus
Toetust ei anta Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruse (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.
1.1.3. Toetuse panus meetme tulemusnäitaja saavutamisesse
Toetust antakse meetme tegevuse „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid“ tulemusnäitaja
„Müügitulu uutest või oluliselt muudetud toodetest või teenustest“ 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.
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1.3. Toetatava tegevuse tulemus
Toetatava tegevuse tulemusena:
1.3.1. kasvab ettevõtjate TAI alane teadlikkus;
1.3.2. kasvab ettevõtja TAI võimekus;
1.3.3. kasvab teadus-, arendustegevusi ( edaspidi TA tegevusi) elluviivate ettevõtjate arv.
1.4. Toetatavate tegevuste sihtrühm
Sihtrühma kuuluvad Eesti ettevõtjad.
2. TOETATAVATE TEGEVUSTE KIRJELDUS
Toetavate tegevuste raames viiakse ellu järgmisi tegevusi:
2.1. Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine
Ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamise tegevuse raames tehakse järgmisi tegevusi:
2.1.1. teavitustegevusi, mille raames viiakse ellu ettevõtlus- ja avalikule sektorile suunatud
innovatsiooni teemalisi analüüse, turu- ja tehnoloogiaseiret, tulevikutrendide prognoosimist,
laiapõhjaliste uuringute vahendamist, valdkondlike arengusuundade kajastamist;
2.1.2. valdkondlikke ekspertiise, mis võimaldavad hinnata ettevõtja probleemipüstitust, ning teha
ettevõtjatele kättesaadavaks valdkonnapõhine informatsioon;
2.1.3. koostöövõrgustike arendamist, mille raames tehakse TAI alast koostööd ja arendatakse
partnersuhteid;
2.1.4. rahvusvaheliste programmide konsultatsioone, mille käigus tutvustatakse ettevõtjatele
võimalusi rahvusvahelistes programmides osalemiseks, samuti institutsionaalse ekspordi
võimalusi, mis on seotud rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille liige on Eesti riik.
2.2. Ettevõtjate TAI võimekuse tõstmine
Ettevõtjate TAI võimekuse tõstmise tegevuste raames toetatakse järgmisi alategevusi:
2.2.1. arenduskoostöö teenuseid, mille raames toetatakse ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja
teiste innovatsiooniteenuste pakkujate, teadlas- ja ettevõtlusorganisatsioonide koostööks kokku
viimist, teadlaste ja ettevõtjate ühiste arendusläbirääkimiste nõustamist, uurimisteemade
vahendamist ja laboriteenuste tutvustamist ettevõtjatele. Samuti toetatakse ettevõtja
sertifitseerimisvõimaluste ja -vajaduste selgitamist ning ettevõtja suunamist vastavate teenusteni;
2.2.2. ettevõtja projektide elluviidavuse hindamise teenuse raames hinnatakse
ettevõtluspotentsiaali, projektide sisu, eesmärgipärasust, ning projektimeeskonna ja investeeringut
vajavate tegevuste asjakohasust;
2.2.3. innovatsioonidiagnostikat, mille raames selgitatakse välja ettevõtja innovatsiooni
hetkeolukord ja -võime, ning tehakse ettevõtjale ettepanekud teadlikkuse kasvatamiseks ja
töötajate võimete arendamiseks. Samuti määratletakse diagnostika tegemise käigus ettevõtja
rahastusvajadus innovatsioonivõime kasvatamiseks;
2.2.4. intellektuaalomandi (IO) teenuseid, mille raames korraldatakse praktilisi koolitusi ja
töötubasid autoriõiguse- ja tööstusomandialase võimekuse suurendamiseks, tehakse
kättesaadavaks IO valdkonna andmeid, ressursse ja tööriistu, pakutakse IO kaitsmise ja
rakendamise alast nõustamist ja diagnostikat;
2.2.5. ettevõtja arendusspetsialistide kompetentside kasvatamise programmi, mille kaudu
tõstetakse tehnoloogia- ja teadmusalast võimekust läbi eriala- ja valdkonnaspetsiifiliste
kõrgetasemelisi praktikumide läbiviimise;
2.2.6. tippinnovaatorite arendusprogramme, mis võimaldab ettevõtjate võtmeisikute hoiakute
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kujundamist, teadmiste ja oskuste suurendamist kõrge riskiga uuenduste planeerimisel ja
rakendamisel.
3. MEETME TEGEVUSE VÄLJUNDI- JA TULEMUSNÄITAJAD
3.1. Meetme väljundinäitajad
NÄITAJAD
Väljundinäitajad
Baastase
Sekkumise nimetus
Indikaator
Mõõtühik
(2019)
Ettevõtete
TAI
Mitterahalist
abi Unikaalsete
teadlikkuse
ja
saavate ettevõtjate ettevõtjate 0
võimekuse
arv
arv (tk)
kasvatamine.

Sihttase (2023)
300

3.2. Meetme tulemusnäitajad
NÄITAJAD
Tulemusnäitajad
Näitaja

Piirkonna
kategooria

Mõõtühik Baastase (2012) Sihttase (2023)

Müügitulu uutest või
oluliselt
muudetud Vähem arenenud
toodetest või teenustest

%

9,7
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3.3. Toetusskeemi väljundinäitajad
NÄITAJAD
Väljundinäitajad
Sekkumise nimetus

Indikaator

Ettevõtete
teadlikkuse
kasvatamine

TAI Teadlikkuse
kasvatamise
teenuseid kasutanud
ettevõtjad
Ettevõtete
TAI Võimekuse tõstmise
võimekuse tõstmine
teenuseid kasutanud
ettevõtjad

Mõõtühik

Baastase
(2019)

Sihttase (2023)

Unikaalsete
ettevõtjate 0
arv (tk)

300

Unikaalsete
ettevõtjate 0
arv (tk)

110

3.4. Toetusskeemi tulemusnäitajad
Tulemusnäitajad
Sekkumise nimetus

Indikaator

Mõõtühik

Baastase
(2019)

Ettevõtete
TAI
teadlikkuse
Arendustööga
Ettevõtjate
kasvatamine
0
tegelevad ettevõtjad arv (tk)
Ettevõtete
TAI
võimekuse tõstmine

Sihttase (2023)

300

4. TOETUSSKEEMI RAKENDAMINE
4.1. Tegevuste elluviimise rakendusasutus ja -üksus
4.1.1. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS2014−2020) § 12 lõike 3 alusel
Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale on
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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 (EAS).
4.2. Toetusskeemi elluviija
4.2.1. Tegevuste elluviija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
4.3. Toetusskeemi tegevuste abikõlblikkuse periood
4.3.1. Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuarist 2021. 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 abikõlblikkuse
perioodil ja tasutud 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 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) §-s 2 sätestatud tingimustele.
4.4.2 Abikõlblikud on punktis 1.3. nimetatud toetuse andmise tulemuse saavutamiseks tehtavad
järgmised kulud:
4.4.2.1. elluviija kaudsed kulud vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 4 arvutatuna sama määruse §
9 lõikes 3 nimetatud otsestest personalikuludest 15 protsenti ühtse määra alusel kooskõlas 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 punktiga b;
4.4.2.2. personalikulud vastavalt ühendmääruse §-le 3;
4.4.2.3. koolituste, konverentside, seminaride, töötubade, ümarlaudade, infopäevade, avalike
esinemiste, teavitustegevuse ja teadlikkuse tõstmisele suunatud ning veebi kaudu korraldatavate
ürituste kulud, sealhulgas tulemuste levitamine ja analüüs;
4.4.2.4. esinejate ja moderaatorite tasud, osalejate transpordi, ürituse ruumide rendi, tehnika rendi
ja toitlustuse kulud;
4.4.2.5. toetatava tegevuse eesmärkidega seotud nõustamiste, hindamiste, uuringute, litsentside,
kaardistuste, turu- ja sihtrühma analüüside, küsitluste, ekspertiiside, ekspertide kaasamise ja
nimetatud tegevuste tulemuse avalikustamisega seotud kulud;
4.4.2.6. juhendite, publikatsioonide, jaotus- ja koolitusmaterjalide, tänukirjade, tunnistuste
koostamise ja levitamise kulud;
4.4.2.7. rahvusvaheliste organisatsioonide, koostöövõrgustike, ümarlaudade ja teiste
koostöövormidega seotud liikmemaksude, algatamiste ja osalemiste ning seotud tulemuste
levitamiste ja väliskülaliste vastuvõtmisega seotud kulud;
4.4.2.8. toetatavate tegevustega seotud teavitus- ja koolituskeskkondade ning avalike
andmebaaside loomise, arendamise, haldamise kulud. Suulise ja kirjaliku tõlketeenuse, reklaamija 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
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osalusele viitamise nõuded ja kord“;
4.4.2.9. abikõlblike kulude puhul erisoodustusena käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks
tulumaksuseaduse § 48 tähenduses;
4.4.2.10. vastuvõtukuluna käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks tulumaksuseaduse § 49
tähenduses;
4.4.2.11. immateriaalse ja materiaalse põhivara soetamise kulud.
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.
4.4.5. Juhul kui elluviija teenib projekti elluviimise käigus puhastulu, kohaldatakse ühendmääruse
§ 5 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimusi.
4.5. Tegevuste eelarve
Käesoleva toetusskeemi eelarve on 2 933 943,38 eurot.
4.5.1. Tegevuste ettevõtjate TAI teadlikkuse kasvatamine ja ettevõtjate TAI võimekuse tõstmine
eelarve jaotus
Tulemusnäitaja

Arendustööga
tegelevate
unikaalsete
ettevõtjate arv
300

Väljundinäitaja

Tegevus ja kulukohad

1.1

1.1.1
1.1.2

Abikõlblike
kulude/
tegevuste
eelarve
Sisseostetud teenused 362 000,00
Otsene personalikulu 235 573,00

1.2.1
1.2.2

Sisseostetud teenused 1 404 034,43
Otsene personalikulu 780 000,00

1.2

Ettevõtete
TAI
teadlikkuse kasvatamine
(300 unikaalset ettevõtjat)
Ettevõtete TAI võimekuse
tõstmine (110 unikaalset
ettevõtjat)

Horisontaalne

Kaudsed kulud (ühtse määra 152 335,95
alusel)
2 933 943,38

Eelarve kokku

4.5.2. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest
Euroopa Regionaalarengu Fondist.
4.5.3. Toetuse määr kõigist abikõlblikest kuludest on 100 protsenti.
4.6. Elluviija õigused ja kohustused
4.6.1. Lisaks STS2014−2020 §-des 24 ja 26 sätestatud toetuse saaja kohustustele täidab elluviija
järgmisi kohustusi:
4.6.1.1. esitab rakendusüksusele hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks eelarveaasta maksetaotluste
prognoosi ning rakendusasutusega kokku lepitud aastase tegevuskava ja eelarve;
4.6.1.2. esitab rakendusasutuse nõudmisel tegevuse eelarve, eelarve jagunemise aastate ja
eelarveartiklite lõikes;
4.6.1.3. täidab teisi käesolevas käskkirjas sätestatud kohustusi.
4.6.2. Elluviijal on õigus:
4.6.2.1. teha rakendusasutusele ettepanekuid toetusskeemi ja eelarvejaotuse muutmiseks;
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4.6.2.2. vajadusel kaasata eksperte või moodustada hindamiskomisjone.
4.7. Tegevuste elluviimise seire
4.7.1. 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.
4.7.2. Lõpparuanne esitatakse rakendusüksusele koos viimase maksetaotlusega.
4.7.3. Vahe- ja lõpparuande kinnitab rakendusüksus.
4.7.4. Seirearuanded esitatakse
allkirjastamise nõudeta.

struktuuritoetuse

registri

e-toetuse

keskkonna

kaudu

4.7.5. Tegevuste vahe- ja lõpparuandes peab olema kajastatud järgmine informatsioon:
4.7.5.1. tegevuste aruandlusperiood;
4.7.5.2. teostatud tegevused, andmed tegevuste edenemise kohta ja nende vastavus tulemus- ja
väljundinäitaja saavutustasemele;
4.7.5.3. elluviija hinnang tegevuste tulemuslikkusele;
4.7.5.4. muu toetuse elluviimisega seotud teave;
4.7.5.5. elluviija kinnitus andmete õigsuse kohta.
4.8. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
4.8.1. Kui tegevuse elluviimise käigus antakse ettevõtjale kaudset riigiabi, kohaldatakse antavale
abile VTA määrust ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
4.8.2. 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.
4.8.3 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.
4.8.4. 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.
4.8.5. Vähese tähtsusega abi antakse ja arvestust peetakse ettevõtja põhiselt, lähtudes VTA
määruse artikli 2 lõikest 2.
4.8.6. Elluviija kontrollib vähese tähtsusega abi saajate vastavust VTA määruse nõuetele enne
toetuse andmist vastavalt kehtestatud korrale ning teavitab ettevõtjat VTA andmisest ja VTA
summa suurusest.
4.8.7. Rakendusüksus peab abi andmist käsitlevaid andmeid säilitama 10 aastat alates toetusskeemi
alusel viimase abi andmise päevast.
4.9. Toetuse maksmise tingimused ja kord
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4.9.1. Toetuse maksete tegemisel lähtutakse STS2014−2020 §-dest 28, 29 ja 30, ühendmääruse §dest 13–15 ja 18 ning käesolevas käskkirjas sätestatud maksete tegemise täpsustavatest
tingimustest ja korrast.
4.9.2. Elluviija esitab rakendusüksusele maksetaotluse struktuuritoetuse registri e-Toetuse
keskkond kaudu.
4.9.3. Rakendusüksus menetleb maksetaotlust vastavalt ühendmääruse §-le 12. 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
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.
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