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ELi TEENUSED VÄIKESTELE JA KESKMISTELE ETTEVÕTETELE 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
www.enterprise-europe.ee 

Enterprise Europe Network pakub järgmisi teenuseid: 

 Teenustepakett, mis aitab VKEdel saavutada nende strateegilisi eesmärke.

 Tähelepanu on suunatud konkurentsivõime suurendamisele, uuenduslikkusele, 
rahvusvahelistumisele.

 Äri- ja tehnoloogiapartnerluse teenused (ettevõtjatevahelised üritused, andmebaasi otsingud).

 Nõuanded ELi õigusküsimuste, standardite, rahastamisallikate ja ressursitõhususe kohta.

 Võrgustikus on 600 partnerorganisatsiooni (kõikides ELi riikides, 60 riigis üle maailma) –
kaubanduskojad, arenguasutused, tehnoloogiaorganisatsioonid jne.

 Professionaalsed nõustajad pakuvad VKEdele kvaliteetset teenust – aitavad VKEdel oma
ettevõtet tugevdada ja saavutada suuremat mõju.

Kuidas saab teie ettevõte teha koostööd Enterprise Europe Network? 

 Jagage oma klientidele teavet Enterprise Europe Network´i kohta – nemad saavad omakorda
levitada ettevõtetele teavet teie teenuste kohta.

 Kohalik koostöö (reklaamimine, teabe vahetamine, klientide suunamine jne).

ERASMUS NOORTELE ETTEVÕTJATELE 
Erasmus noortele ettevõtjatele on üleeuroopaline programm ettevõtjatele, mille algatas Euroopa 
Komisjon 2009. aastal. Programm pakub edasipüüdlikele ja äsja alustanud ettevõtjatele võimaluse 
minna Euroopa riikidesse, et arendada oma ettevõtlusoskusi, juhtides 
väikeettevõtet kogenud käe all. 

Kes saavad osaleda? 
Uued ettevõtjad ja vastuvõtvad ettevõtjad 28 ELi liikmesriigist ja COSME 
programmiga liitunud riikidest:  endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Island, 
Montenegro, Türgi, Albaania, Serbia, Moldova, Bosnia ja Hertsegoviina, Armeenia 
ja Ukraina ning ka ettevõtjad äärepoolseimatest piirkondadest ning 
ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT).  
Osavõtt ei põhine kodakondsusel, seega saavad ka kolmandate riikide kodanikud 
osaleda, kui nad vastavad geograafilise kõlblikkuse kriteeriumile või on 
registreerinud ettevõtte ühes programmis osalevatest riikidest.  

Uued ettevõtjad on: 
 potentsiaalsed ettevõtjad, kellel on kindel, teostatavale äriplaanile tuginev kavatsus luua

ettevõte;

Riik, kus uus ettevõtja 
viibib 

Ühekordne 
makse 
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 vastsed ettevõtjad, kelle äritegevus on varajastes
etappides (vähem kui kolm aastat ettevõtte juhtimise
kogemust);

 olenemata sellest, kas ettevõte on kavandatav või juba
asutatud ja töötav, võib see tegutseda ükskõik millises
sektoris.

Vastuvõtvad ettevõtjad on: 
 edukad ja kogenud ettevõtjad (omanikud/juhid) , kellel on

vähemalt kolm aastat mikro-, väike- või keskmise
suurusega ettevõte juhtimise kogemust (VKE);

 VKEde omanikud või inimesed, kes on otseselt kaasatud
VKE juhatusse.

Programmis ei ole seatud vanusepiirangut – osavõtt põhineb 
ettevõtluskogemusel, mitte vanusel. 

Milline on kasu? 
Uued ettevõtjad: saavad töökohal toimuva väljaõppe vastuvõtjale 
kuuluvas ettevõttes välismaal, arendavad ettevõtlusoskusi, saavad 
teadmisi ettevõtluse kohta ja kogemuse, kuidas juhtida 
väikeettevõtet – seda kõike läbi vahetu koostöö vastuvõtva 
ettevõtjaga. 

Vastuvõtvad ettevõtjad: saavad motiveeritud uuelt ettevõtjalt 
uuenduslikke ideid. Koostöö võib viia ka ettevõtte 
rahvusvahelistumiseni, tagada ligipääsu uutele turgudele ja luua 
koostöövõimalusi uute äripartneritega. 

Kuidas see toimib? 

 Uued ettevõtjad töötavad välismaal üks kuni kuus kuud,
viibides ühes programmis osalevatest riikidest ja tehes koostööd oma vastuvõtva ettevõtjaga.

 Külastuse võib jaotada ka külaskäikudeks, millest igaüks on vähemalt üks nädal pikk ja mis on
jaotatud maksimaalselt 12 kuu peale.

 Uutele ettevõtjatele antakse raha, et aidata katta nende reisi- (sinna ja tagasi) ja elamiskulusid.

 Taotlust saab esitada igal ajal.

Taotlusprotsess on jagatud neljaks etapiks ja seda korraldavad vahendusorganisatsioonid 
(programmi kontaktpunktid). 

1. Kandidaadid esitavad taotluse veebiaadressil www.erasmus-entrepreneurs.eu.
2. Sobitamise etapp – ettevõtjad arutavad läbi oma tegevuskava.
3. Sõlmitakse lepingud.
4. Uus ettevõtja reisib välismaale, et veeta aega vastuvõtja ettevõttes.

kuus (€) 

Taani 1100 

Ühendkuningriik, Iirimaa 1000 

Soome, Rootsi 950 

Austria, Prantsusmaa, 
Itaalia, Island 

900 

Belgia, Saksamaa, 
Luksemburg, 

Madalmaad, Hispaania 
830 

Küpros, Kreeka, Portugal 780 

Türgi 750 

Horvaatia, Malta, 
Sloveenia 

720 

Eesti, Ungari 670 

Tšehhi Vabariik, Läti, 
Poola, Slovakkia, 

Armeenia 
610 

BiH, Bulgaaria, FYROM, 
Leedu, Montenegro, 

Rumeenia, Serbia 
560 

Albaania, Moldova, 
Ukraina 

530 

ELi äärepoolseimad 
piirkonnad, ÜMT, 

spetsiaalsete 
vajadustega ettevõtjad 

1100 
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Lisateave: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 
HILINENUD MAKSMIST KÄSITLEV DIREKTIIV 

 Hilinenud maksmist käsitlev direktiiv nõuab, et riigiasutused tasuksid makse mõistliku tähtaja 
jooksul (tavaliselt 30 päeva või eriolukordades 60 päeva). 

 Makse hilinemise korral on ettevõttel õigus intressile ja sissenõudmiskulude hüvitamisele. 

 Komisjon jälgib selle arengut. 
 
KLASTRID  

 Klastrid soodustavad VKEdes uuenduslikkust ja kasvu, võrgustike loomist, koostööprojekte ja 
infovahetust teabekeskustega.  

 VKEd, kes osalevad klastrites, on uuenduslikumad, registreerivad rohkem patente, kasvavad 
suuremaks ja maksavad paremaid palkasid.  

 Euroopa klasterorganisatsioonide partnerlust toetatakse programmi „Horisont 2020” raames, 
mis hõlbustab klastritel tööstuslike väärtusahelate projektide loomist, ja sellest aastast alates ka 
COSME programmiga, kus Euroopa strateegilised klasterpartnerlused tõmbavad ligi aruka 
spetsialiseerumise investeeringuid.   

 
Innosup-1 
Hõlbustab klastritel tööstuslike väärtusahelate projektide loomist (Horisont 2020, u 130 miljonit 
eurot) 

 Peamine eesmärk on arendada kõikjal Euroopa Liidus sektoritevahelisi tööstuslikke 
väärtusahelaid, arendades VKEde uuenduspotentsiaali. Uute tööstuslike väärtusahelate 
arendamine nõuab eri sektorite, sealhulgas suurettevõtete ja eriti VKEde, uuendustegevuses 
osalejate koostööd ja lõimimist, et viia ellu ühist nägemust.  

 Innousp-1 üleskutsele võib reageerida mis tahes äriühing ükskõik millisest H2020 riigist (nt 
klasterorganisatsioon, VKE, uuringu-/tehnoloogia-/koolituskeskus, avaliku sektori asutus, 
kaubanduskoda, ülikool jne) 

 75% Innoups-1 projekti eelarvest on määratud VKEde uuendustegevuse toetamiseks. 

 Koordineerimist ja hõlbustamist juhivad klasterorganisatsioonid ja teised 
vahendusorganisatsioonid.  

 Hetkel toetab 2015.–2016. aasta üleskutsete seast üheksa Innosupi projekti umbes 700 VKEd 
ja kokku osaleb programmis „Horisont 2020” 8 kuni 20 partnerit erinevatest riikidest.  

 
Lisateave: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-
01-2016-2017.html  
 
Euroopa strateegilised klasterpartnerlused aruka spetsialiseerumise investeeringute jaoks (COSME 2,8 € 
COSME 2,8 miljonit eurot) 

 Peamine eesmärk on tugevdada tööstuse (eriti VKEd) osalemist ja piirkondadevahelist koostööd 
aruka spetsialiseerumise strateegiate juures. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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 See kutsub üles klasterorganisatsioone, äriorganisatsioonide võrgustikke (k.a VKEde vahendajad), 
tehnoloogiakeskusi ja teadusparke. 

 See keskendub tööstuse ajakohastamisele. 
 
Lisateave: http://www.clustercollaboration.eu/news/call-expression-interest-towards-european-
strategic-cluster-partnerships   
 
Aktsioon „Cluster Go International” (COSME programm) 

 See julgustab klasterorganisatsioone üle terve Euroopa seadma sisse partnerlust „European 
Strategic Cluster Partnerships-Going International” (ESCP-4i) ja tegema koostööd, et luua 
sünergiat ja töötada välja ühine rahvusvahelistumise strateegia VKEde heaks. 

 See esimene üleskutse toetas 26 partnerlussuhte ja 15 kaasrahastatud projekti loomist, kuhu 
koondus ligikaudu 150 klasterorganisatsiooni 23 Euroopa riigist ja mis jõudis rohkem kui 17 000 
VKEni üle Euroopa.  

 Partnerlussuhted on aktiivsed mitmes tööstuslikus ja sektoritevahelises valdkonnas, mille hulka 
kuuluvad ka tervis, atmosfäär ja kosmos, liikuvus ja logistika, põllumajandus- ja toidusektor, 
energia, merekeskkond ja keskkond, pakendamine, materjalid ja fotoonika, IKT, ehitus ning 
sport. 

 Partnerlussuhted otsivad koostööd kolmandate riikide majandusega, sealhulgas Brasiilia, 
Kanada, Hiina, India, Jaapani, Mehhiko ja USA-ga.  

 Üleskutsed on suunatud klasterorganisatsioonidele ja ärivõrgustikele, st ettevõtlust toetavad 
organisatsioonid kui innovatsiooniklastrid (struktuurid või sõltumatute isikute organiseeritud 
rühmitused, nagu uuenduslikud idufirmad, väikesed, keskmise suurusega ja suured ettevõtted, 
uuringuid ja teadmisi levitavad organisatsioonid, mittetulunduslikud organisatsioonid ja teised 
seotud majandussubjektid), mis on loodud julgustama uuendusi. Selleks kutsutakse üles jagama 
seadmeid ning vahetama teadmisi ja oskusi, panustades teadmiste edastamisele, 
võrgustumisele, teabe levitamisele ning ettevõtete ja teiste klastris olevate organisatsioonide 
koostööle. 

 
Lisateave: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-
clusint-2016-03-01.html  
 
 
Rahvusvahelised klastrite kontaktüritused kolmandates riikides ja 
Euroopas Euroopa klastrite koostööplatvormi kaudu 

 Euroopa klastrite koostööplatvorm (European Cluster Collaboration 
Platform, ECCP) esitleb Euroopa keskust, mis ühendab klastrite 
kogukonda Euroopa sees ja sellest väljaspool ning toetab rahvusvahelist 
klastrite koostööd, kasutades järgmisi vahendeid.  

o Partnerite otsingu tööriist, mis lihtsustab võrgustumist üle 
Euroopa ja kaugemalegi (platvormiga on hetkel liitunud üle 500 
klastri). 

EESTI KLASTRID, KES ON 
LIITUNUD EUROOPA KLASTRITE 

KOOSTÖÖPLATVORMIGA 
 

Eesti Connected Health 
klaster 

Eesti IKT-klaster  

Eesti logistikaklaster  

EJKL Kompetentsikeskus / 
Rohemajanduse klaster  
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o Ühendus, kuhu kuuluvad rahvusvahelised klastrite kontaktide loomise üritused ning 
klastrid ja ettevõtjate organisatsioonid kolmandatest riikidest (2016. aastal korraldati 
klastrite kontaktüritusi USA-s, Taiwanis, Iraanis, Mehhikos ja Brasiilias, millest võttis osa 
rohkem kui 200 Euroopa klastrit ja kus peeti üle 1000 üks-ühele kohtumise). 

 Klastrite kontaktüritusi korraldatakse selleks, et tuua kokku 
klasterorganisatsioonid, kes soovivad koostööd teha ja saada sedasi kasu 
VKEde rahvusvahelistumisest (EList väljapoole) ja ühtsel turul 
koopereerimisest. Üritused kuulutatakse välja Euroopa klastrite 
koostööplatvormil. 

• ECCP platvormiga liitumine (tasuta) annab juurdepääsu teenustele ja partneritele.   
 
Lisateave: https://www.clustercollaboration.eu/  
 
Euroopa klastrite vaatluskeskus 
Euroopa klastrite vaatluskeskus on ühtne juurdepääsupunkt Euroopa klastrite ja klastripoliitika 
statistilisele- ja kaardistamisteabele ning analüüsidele, olles suunatud peamiselt Euroopa, riiklike, 
piirkondlike ja kohalikele poliitikakujundajatele kui ka klastrite juhtidele ning VKEde 
vahendusorganisatsioonide esindajatele. 
 
Lisateave: http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en 
 
TEIE EUROOPA - ETTEVÕTTED ja SOLVIT 
 
Teie Euroopa - ettevõtted – http://europa.eu/youreurope/business/index_et.htm 

 See on mitmekeelne veebisait, mis on loodud selleks, et teavitada kodanikke ja ettevõtteid nende 
õigustest ning kohustustest ELi ühtsel turul. 

 See pakub praktilist teavet piiriülese elu- ja ettevõtlusolukorra kohta. 

 Vajadusel suunab veebileht külastajaid mitmete ELi ja riiklike abiteenuste juurde. 

 Portaal on kättesaadav kõikides ELi keeltes (v.a iiri keel) + norra keeles. 
 
Millist teavet portaalis leidub? 

 Teie Euroopa - Ettevõtted erisektsioon ettevõtetele, kust leiab infot järgneva kohta: ettevõtte 
asutamine teises ELi riigis, juurdepääs rahastamisele, maksude maksmine, müük ja teenuste 
osutamine välismaal, töötajate palkamine teises ELi riigis, avalikud pakkumised, toote nõuded ja 
keskkonnastandardid. 
 
Milline on selle portaali roll? 

 Teie Euroopa portaal on ühtne ELi juurdepääsupunkt teabele ning kodanike ja ettevõtete praktilistele 
õigustele.  

 Portaali muudetakse ja hallatakse koostöös 15 Euroopa Komisjoni osakonnaga ja see on kolmas kõige 
sagedamini külastatav ELi veebisait (17 miljonit külastust aastal 2016). 
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26. aprillil teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua ühtne digiportaal, mis on suunatud ELi kodanikele 
ja ettevõtetele ning pakub juurdepääsu kogu ELi ja riikliku taseme teabele, e-toimingutele ja 
abiteenustele, põhinedes kasutajate otsingutele. Portaalist Teie Euroopa saab ühtse digiportaali 
selgroog. 
 
SOLVIT – http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm 
Mis on SOLVIT ja mida see teeb?  

 Alates 2002. aastast on SOLVIT tasuta teenus, mida pakuvad riiklikud asutused, mis asuvad kõigis ELi 
liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis ja Norras.  

 SOLVIT pakub kiireid ja pragmaatilisi lahendusi kodanikele ja ettevõtetele, kellel on raskusi üle piiri 
kolimise või ettevõtlusega tegelemisega ELis.  

 See on kiirem ja mitteametlik alternatiiv kohtuasjadele, Komisjonile tehtavale ametlikule kaebusele 
või petitsioonile. 
 
Millal võib ettevõte SOLVITi poole pöörduda? 

 Kui ettevõttel (või füüsilisest isikust ettevõtjal) on probleem teises ELi/Euroopa Majanduspiirkonna 
(EMP) riigis asuva avaliku sektori asutusega, mis on seotud tema ELi õigustega. 
 
Kes lahendab probleemid? 

 SOLVITi keskused on loodud riiklike asutuste juurde kõikides ELi/EMPi liikmesriikides pühendunud 
kolleegide abiga. Eestis tegutseb SOLVIT keskus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures. 

 Olenemata sellest, millal probleem SOLVITile esitatakse, üritavad kahe asjassepuutuva riigi (kus 
kaebus esitati ja kus probleem tekkis) SOLVITi keskused selle koos kümne nädala jooksul ära 
lahendada. 
 
Milliste probleemidega SOLVIT tegeleb? 

 SOLVIT tegeleb piiriüleste probleemidega, mis puudutavad nelja liikumisvabadust (inimesed, kaubad, 
teenused ja kapital) ning nendega seotud poliitikat (nagu maksustamine, tööhõive, sotsiaalpoliitika ja 
transport).  
 
RAHASTAMISVÕIMALUSED – http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_et.htm  
COSME programm aitab ettevõtetel pääseda ligi rahalistele vahenditele, rahastades laene ja 
omakapitali.  

 COSME on 2014.–2020. aastal ellu viidav ELi ettevõtete konkurentsivõime ja VKEde programm 
eelarvega 2,3 miljardit eurot.  

 Ettevõtted saavad rahastust taotleda kohalike finantsasutuste, näiteks pankade või omakapitali 
rahastajate kaudu. 

 Finantsasutused, mis pakuvad COSME ja teiste ELi programmide kaudu laene ja omakapitali, 
leiate Teie Euroopa portaalist. 

 
Kuidas peamine ELi finantsinstrument praktikas töötab?  

 VKEsid toetatakse kaudselt finantsvahendajate kaudu.  

http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm
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 Peamisi ELi finantsinstrumente (COSME, InnovFin, EaSi, investeerimiskava VKEde 
komponent) haldab Komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond (EIF).  

 EIF on asutus, mis pakub riskikapitali ja tagatisi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele. 
 

 

Euroopa Investeerimis- 
fond (EIF) 

Riskikapitali  
investeering  

VKEdes 

VKEdele  
laenamine 

EIF valib finantsvahendajad vastavalt 
pädevusele. Valiku kriteeriumid ja 
vahendajate nimikiri on avalikud ning 
vahendajad esitavad taotluse otse 
EIF-ile. 

Tagatis 
Riskikapitali 

investeeringud 

Teised investorid  

ELi rahastamine 

Riski-  
kapitali  

fond Pank 

Käendaja 

Peamine ELi finantsinstrument 


