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Ettevdtlus-j a innovatsiooniteadlikkuseprogramm
1. Programminimetus
programm(edaspidiprogramm).
Ettev6tluseja innovatsiooniteadlikkuse
2. Rakenduskava,prioriteetsesuunaja rneetmenimetus
,,Riiklik struktuurivahenditekasutamisestrateegia2007-2013"ja sellesttuleneva,,lnimressursi
prioriteetsesuuna ,,Teadmisedja oskused
arendamiserakenduskava" (edaspidirakendusleava)
programm".
ettev6tluseks"meede,,Ettev6tlus-ja innovatsiooniteadlikkuse
uuendusmeelseks
3. Eesmiirk,iilesandedja sihtgrupid
3.1. Programmieesmtirkon Eestis tegutsevateettev6tjateettev6tlikkuseja innovatiivsuse
parandamine.
kujundaminening juhtimisoskuste
Seeon oluline nii ettevdtjatekui kogu riigi
ja
rahvusvahelisekonkurentsivdimet6stmisel
iileminekul teadmistep6hisesse
iihiskonda.
ja innovaatilisust
Programmiraameselluviidavadtegewsedkujundavadettev6tlikkust
soosivaid
ja
viiiirtushinnanguidEestiettevdtjates iihiskonnaslaismalt.
3.2.Programmseabjiirgnevadiilesanded:
ja teadmisteedendamine
3.2.1. programmi sihtgruppideteadlikkuse,arusaamade
ja
juhtimiskvaliteedist
innovatsioonist,ettev6tlusest
ning sellega seotud poliitikate
rakendamise
m6justiihiskonnaja majanduse
arengule;
3.2.2. programmisihtgruppidehuvi ja positiivse hoiaku tekitamine ettev6tlikkuse,
ja innovatsioonisuhtesning ettev6tluse
ja innovatsiooniga
ettevdtluse
seotudteemade
kajastamiseks
vajalikeiildteadmiste
arendamine;
3.2.3. programmi sihtgruppideinnovatsioonijuhtimise
alaste teadmisteja oskuste
arendamine;
3,2.4. teadmistesuurendamineettev6tjakonkurentsiv6imeedendamiseseisukohast
olulistesettev6tjategevusvaldkondades;
3.2.5.uue juhtimism6ttelevitamine,programmisihtgruppidesuunamineteadlikumale
juhtimisele ning juhtimiskvaliteedisiisteemseks
arendamiseks
vaialike tddvahendite
viiljat66tamine;
3.2.6.loovuseja ettev6tlikkuse
arendamine;
jiirgmistelesihtgruppidele:
3.3.Programmon suunatud
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3.3.1 poliitikakujundajad,ametnikud, kohaliku omavalitsusetddtajad, iihiskonna
ningmeedia;
arvamusliidrid
ning spetsialistid;
investorid,ettev6ttetipp-ja keskastmejuhid
3.3.2.ettev6tjad,
3.3.3.laiemavalikkus;
ja 6ppej6ud;
tudengid,teadlased
3.3.4.6pilased,6petajad,
4. Programmiliihikirj eldus
(edaspidiEAS)
Programmon seotudaastatel2004-2007Ettev6tluseArendamiseSihtasutuse
ja juhtimiskvaliteediprogrammideraames
ettev6tlusteadlikkuse
poolt innovatsiooniteadlikkuse,
j
tegeluste
kiiivitamisega aastatel2008-201J.
kiiivitunud tegenrste ?itkamiseganing uute
ja -poliitikat
Programmiloomise ajendikson mitmed Eesti rahwslikku innovatsioonisiisteemi
probleeminaviilja toonud
k?isitlevaduuringud, mis on eelnevatelaastateliihe fundamentaalse
mille kohaselt pool Eesti t6tiealisest
madala ettevdtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse,
peabpeamisekstakistuseksettev6tlusega
alustamiselliiga madalaidteadmisija
elanikkonnast
oskusi.
Innovatsioonija ettevdtlusegaseotudteadlikkuset6strniselon oluline liihtekoht, et tegemiston
eelkdige hoial,ute ja vii?irtushinnangutemdjutamise ja iimberkujundamiseganing pikemas
perspektiivis tagab Eesti ettev6tjatening kogu riigi rahvusvahelisekonkurentsiv6imekasw.
Teadmistep6hisele
majandusmudelileiileminekul tiiheldataksemuutust eelkdige inimeste
mille kiiigus teadmisedning ettevdtlikusehk oskusteadmisikasutadesoma
viiiirtushinnangutes,
omakordam6jutavadotsuse
ideid edukaltellu viia saavutavaderilise koha. Vii?irtushinnangud
ja
ja
praktilist
tegemist
tegevustning seeliibiettev6tete koguriigi arengut.
oluliseksmdjutajakson nendeeelnevadteadmisedettev6tlusest.
Inimesteettevdtlikkuse
Seega
realiseerumisem6juriks inimeste teadmised
on iiheks oluliseks ettevdtluspotentsiaali
ning ettev6tjaksolemisest.Samution programmiiiheksliihtekohaksinnovatsiooni
ettev6tlusest
tegevuses
konkurentsieelise
saavutamine
l2ibiettev6tte
definitsioon,milleks on majanduslikus
tootmis-,juhtimis-jms protsesside
muutmisejalvdi tooteuuenduste.
t6stmisekspanustatakseettevdtlus-ja
Uhiskonna ettev6tlus-ja innovatsiooniteadlikkuse
positiivseid
t6stmaksiildsusehuvi ningkujundamaks
innovatsioonialaste
teadmistearendamisse,
ja
hoiakuid ettev6tluse innovatsioonisuhtes.Sealhulgasp66rataksetZihelepanu
eri tasandi
otsustajate
teadmistet6stmisele,et k6ik ettev6tlustja innovatsiooni(ka kaudselt)mbjutavad
ja innovatsioonile.
arvestades
nendem6ju ettevdtlusele,
otsusedkujundataks
ettevdtlikkusele
5, Seosrakenduskavagaja rakenduskavastoodud tegevussuundade
ning valdkondliku
strateegiaga
ja arendustegewse
5.1 Programmon ellu kutsutudEestiteadusning innovatsiooni
strateegia
'Teadmistep6hine
200'1-2013
Eesti" meetme ,,Ettev6tete innovatsiooniv6imekuse
suurendamine"ning ,,Eesti ettev6tluspoliitika200'l-2013" esimese tegerusvaldkonna
teadlikkuse
,Jeadmisteja oskustearendamine"meetme,,Ettevdtlus-ja innovatsioonialase
ja
tdstmineliibi teabe teadlikkuse
levitamiseiihiskonnaerinevates
riihmades"alusel.
5.2. Programmviiakse ellu "Riikliku struktuurivahendite
kasutamisestrateegia2007-2013
"Inimressursi arendamise rakenduskava"prioriteetse suuna
,,Teadmisedja oskused
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raames.Programmaitab kaasak6ikidele samasprioriteetses
uuendusmeelseks
ettevdtluseks"
kuna toetab ettev6tluseja innovatsioonitoetamiseks
suunasolevatelerakendusskeemidele,
vajalikuinimressursi
arendamist.
prioriteetsetest
suundadeston programmseotudkdige otsesernalt
5.3. Teistestrakenduskava
prioriteetsesuunaga,,Ettev6t1use
rakenduskava
Majanduskeskkonna
uuendus-ja
arendamise
kasvuv6ime",mille raames elluviidavadtegewsed on samaseltkiiesolevaprogrammiga
suunatudettevdtlussektori
konkurentsiv6ime.tootlikkuseia lisandviiiirtuset6stmisele.

6. Toetatavadtegevused
jiirgrnisitegevusi:
6.1Programmiraamestoetatakse
6.I .1 uuringutej a analiiiisidekonaldamine,l?ibiviiminening nendehrlemustelevitamine;
6.1.2 koolituste, seminaride,t66tubade, avalike esinemiste,messide, niiituste ja
konverentsideettevalmistamine,juhendmaterjalidekoostamine,ldbiviimine ning tulanuste
levitamine:
6.1.3valdkondlikekoost6dvdrgustike,
iimarlaudade
vdi muudekoostddvormide
algatamine
ja nendetegevuse
konaldamine;
ja infomaterjalidekoostamine,arendamine,
6.1.4 publikatsioonide
tootmineja levitamine,
sihtgrupiteavitamine,sh elektroonilisemeediakaudu:
6.1.5tele-ja raadiosaadete
loominetootmineja edastamine,
sihtgrupiteavitamine;
6.1.6 meediakamp
aaniatekorraldamineja ettev6tlusening innovatsioonialase
teabevahetuse
edendamine;
6.1.7konkursside
korraldamine,
liibiviimineja tulemustelevitamine;
ja
6.1.8dppereiside
korraldamine rahvusvahelistes
koostddvdrgustikes
osalemine;
6.2 K6ik ettevdtluseja innovatsioonialase teadlikkusetbstmiseksja juhtimiskvaliteedi
edendamiseks
programmielluviija poolt tehtud tegevusedpeavadolema p6hjendatudning
eesmtrkidesaavutamiseks
vajalikud.
7. Abikdlblikud kulud
Programmiraameson abik6lblikud toetatavatetegevustegaotseseltja valtimatult seotud
jtirgmisedkulud:
7.1kulud, mis on abik6lblikud vastaval!,Perioo
di 2007-2013 struktuuritoetuseseaduse"
(edaspidiSTS)$ 21 lg 2 aluselkehtestatud
korrale.
7.2personalikulud;
7.3iildkulud;
7.4 erisoodustusena
kiisitatavkulu;
7.5rendi-ja iiirikulu;
8. Mitteabikdlblikud kulud
Lisaks STS $ 21 l6ike 2 aluselkehtestatudkorras loetletudmitteabikfilblikelekuludeleon
j:irgmisedkulud:
programmiraamesmitteabik6lblikud
8.1liiklusvahendisoetamise,
rentimiseja liisimisekulud;
8.2kinnisasia
soetamise
kulud:
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-sisustuse
ja seadmete
soetamise
kulud;
8.3kontoritehnika,
ostmine:
8.4kasutatudseadme
tasutavmaks.
8.5erisoodustuselt
9. Programmi eelarve
16ikes(Eestilaoonides).
Programmieelarverahastamisallikate
,,Ettevdtlus-ja
innovatsiooniteadlikkuse
programm"

Programmieelarvekokku
2007-2073

Uhenduse osalus
(a)

Avaliku sektori osalus (b) :

KOKKU (c)=(a)+(b)

RE kaaslinantseering +
omafinantseering (st
lisanduvad RE vahendid)

105770000

18655000

124 435000

mii2iron kuni 100%k6igistabik6lblikestkuludest.
Toetussumma
Programmieelarveaastateldikes lepitaksekokku Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi
ja EttevdtluseArendamiseSihtabutuse
vahel igal aastalsdlmitavasriigieelarveliseeraldise
kasutamise
lepingus.
10.Rakendusasutus,
rakendusiiksusja programmi elluviija
(edaspidi
on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
10.1Programmirakendusasutuseks
rakendusasutus).
10.2 Rakendusiiksuseiilesandeid tiiidab Ettev6tluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi
rakendusiiksus)
.
poolt loodud
10.3 Programmielluviijaks.on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi
Eesti
Ettev6tluseArendamiseSihtasutus(edaspidiprogrammielluviija), eesmiirgigaedendada
j a ettev6tete
konkurentsiv6imet
sellegaiihiskonnaheaolu.EAS
ettev6tluskeskkonna
suurendades
ja
paljudeleasutustele
ning usaldusviiiirne
koostddpartner
on pikaajalisetegevuskogemusega
ettev6tjatele.
iilesannetetiiitrnine on Ettev6tluseArendamise
10.4 Programmielluviija ja rakendusiiksuse
Sihtasutuseslahutatud struktuuriilksustetasandil. Programmi elluviimine toimub vastavalt
juhtimis- ja kontrollsiisteemidekirjeldusele, milles sisalduv on siitestatudsihtasutuse
sisekordades.
11.Programmi rakendamisealused
ja programmielluviija vahel sdlmitud
11.1 Programmirakendamine
toimub rakendusasutuse
programmielluviijaiilesannetiiitmiseks(edaspidihaldusleping)ahtsel.
halduslepingu
ja eelarve
11.2 Programmielluviija koostabprogrammirakendamiseks
detailsetegevuskava
toetatavatetegevusteja aastate16ikesvastavaltriigieelarveliseeraldiselepingussisalduvale
ja eelarvekoostamise
tegevuskava
lingimustele.
12. Programmi elluviija 6igusedja kohustused
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toetusesaajaga.,
mistdttu
12.1Programmielluviija on STS $ 20 l6ike 5 kohaseltv6rdsustatud
ja
toetusesaajalesZitestatud
digusi kohustusi.
programmielluviijasuhteskohaldatakse
12.2Progammi elluviija on kohustatudprogrammikorrektseltellu viima ning kasutamasaadud
Kdik toetusesthiivitatavadkulud peavadaitamakaasaprogrammi
toetustsihtotstarbeliselt.
olemaprogtammitegevustega
otseseltseotudja abik6lblikud.
eesmiirkide
saavutamisele,
on siitestatud
STS$-s22 ning halduslepingus.
12.3Programrni
elluviijakohustused
13.Toetuseviiljamaksetetegemisetingimusedja kord
13.1 Toetuseviiljamaksedtehakseprogrammielluviijale vastavaltSTS $ 23 l6ike 4 alusel
kehtestatudkorrale.
teostada
ka osaliselttasutudkuludokumentide
13.2Programmiraameson vdimalikviiljamakseid
aluselvastavaltpunktis13.1nimetatudkorrale.
menetleminetoimub rakendusiiksuses
vastavalt rakendusiiksuse
13.3 Viiljamaksetaotluse
sisekordadele.
14.Toetusekasutamisegaseotudaruanneteesitamisetiihtaeg ja kord
Programmi aruandlus rakendusasutuseletoimub iildises korras rakendusiiksuse poolt
koosseisus
aruannete
koosseisus:
tegevusaruande
sagedusega
kaks
rakendusasutusele
esitatavate
kooseisussagedusega
iiks kord aastas.
kordaaastasning seirearuande
I 5, Toetusetagasin6udmine
Kui ilmneb, et toetuston kasutatudmitteabik6lblikekulude hiivitamiseks,teeb rakendusasutus
otsusen6udaelluviijalttoetusosaliseltvdi tiiielikulttagasi.
16,Abik6lblikkuseperioodi algusja l6pp
perioodalgab1.jaanuarist2008.Programmitegewsedpeavadolema
Programmiabik6lblikkuse
l6petatudhiljemalt30.juuniks2015.aastal.
17.Programmimuutmisetingimusedja kord
on 6igusprogrammimuutaprogrammielluviijataotlusealuselv6i enda
17.1Rakendusasutusel
algatusel.
17.2 Programmimuufniseksvormistatakse
kdesolevakiiskkirja muudatusja tehaksevastav
muudatus
halduslepingus.
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