EU OPEN
FOR BUSINESS
EESTIS

Sinu ettevõtlustugi Euroopas

TOETUSKAVAD

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

START-UP GRANT (ENTERPRISE ESTONIA)

KAVA (RIIGIKEELES)

Starditoetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab Eestis
ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori asutustele
rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Starditoetuse eesmärk on toetada arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse
piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Maksimumtoetus on 15 000 eurot.

TAOTLEMISNÕUDED

Programm on mõeldud ettevõtetele, kes on tegutsenud kuni 24 kuud ega ole seotud teiste sama valdkonna
ettevõtetega. Ettevõte peab olema suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb
Tallinna või Tartu piirkonnas; vastasel juhul peab ettevõte olema suunatud töökohtade loomisele. Ettevõte ei tohi olla
eelnevalt saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse stardi- ja/või kasvutoetust ning ettevõtte osanikud ei tohi olla
samas valdkonnas tegutsemiseks eelnevalt Töötukassast toetust saanud. Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta,
millel töötava töötaja brutopalk on vähemalt 70 % riigi aasta keskmisest brutopalgast, ja ettevõtte äriplaan peab ette
nägema kasvu vähemalt 20 % aastas.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Idufirmad

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/starditoetus-eng/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/starditoetus/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

ENTERPRISE ESTONIA (EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes
ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist,
koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Innovatsiooniosak on oma ala ekspertide pakutav ekspertnõustamisteenus eesmärgiga stimuleerida arengut. Selle
abil saab VKE koostöös kõrgkoolide, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi
lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, korraldada uuringuid
intellektuaalomandi andmebaasides jne. Toetuse maksimumsumma on 4 000 eurot.

TAOTLEMISNÕUDED

Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud. Taotleja ei tohi taotluse
esitamisele eelneva aasta jooksul olla olnud lepingulistes suhetes taotluses määratletud teenuseosutajaga; viimase
kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava
toetusega) üle 200 000 euro; taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

https://www.eas.ee/service/innovation-voucher/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/
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EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

DEVELOPMENT VOUCHER (ENTERPRISE ESTONIA – EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Arendusosak (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab Eestis
ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori asutustele
rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal saada
kõikehõlmavaid teadmisi selle kohta, kas arendusideel on piisavalt potentsiaali, et jätkata arendusprotsessi järgmiste
faaside elluviimist. Maksimumtoetus on 20 000 eurot.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotleja ei tohi olla varem nimetatud toetust saanud. Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis
peab see projekt olema lõppenud enne arendusosaku taotlemist. Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos
arendatud toote, teenuse või tehnoloogiaga. Arendusosaku meetme kaudu ei ole võimalik toetada ärimudeli loomist,
muutmist või täiendamist ega turundustegevusi. Reklaamikontseptsioon, turundustegevus ja teavituskava peavad
vastama rakendusasutuse poolt väljatöötatud Eesti turunduskontseptsioonile, mis on avaldatud rakendusasutuse
veebisaidil.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/development-voucher/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/arendusosak/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

INTERNATIONAL FAMILY TOURISM ATTRACTIONS SUPPORT (ENTERPRISE ESTONIA) –
ENTERPRISE ESTONIA (EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele,
teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi
ja koolitust.

TEENUSED

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus rahvusvahelise pereturismi atraktsioonidele on meede eesmärgiga
toetada Eesti turismisektorit, motiveerides pereturismi atraktsioonide abil külastajaid kauemaks jääma. Toetus võib
moodustada kuni 50 % projekti kogumaksumusest.

TAOTLEMISNÕUDED

See toetuskava on mõeldud Eestis asuvatele pereatraktsioonidele. Atraktsioon peab olema avatud vähemalt 6 kuud
aastas ja suutma teenindada vähemalt 60 000 külastajat aastas. Külastajatele teenuste osutamises peab osalema
VKE. Atraktsiooni loomine peab panustama turisminõudlusse vähemalt ühel turismiarengukavas märgitud prioriteetsel
sihtturul.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

–

Idufirmad

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/supporting-of-the-international-family-tourism-attractions/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/pereturismi-atraktsioonide-toetamine/
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EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

EXPORT GRANT FOR CREATIVE INDUSTRIES (ENTERPRISE ESTONIA) – ENTERPRISE ESTONIA (EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Loomemajanduse eksporditoetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku
ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetatakse loomemajanduse ettevõtteid, kes alustavad ekspordiga või soovivad
seda hoogustada. Maksimumtoetus on 50 000 eurot.

TAOTLEMISNÕUDED

See toetus on mõeldud loomemajandussektoris tegutsevatele Eestis registreeritud ettevõtetele. Ettevõtte tegevus
peab vastama loomemajandussektori kehtestatud nõuetele. Aastane müügitulu peab olema vähemalt 50 000 eurot.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/loomemajanduse-eksporditoetus-eng/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME

KAVA (RIIGIKEELES)

Ettevõtluse arenguprogramm (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda
sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Ettevõtluse arenguprogramm on mõeldud läbimõeldud arengu, tegevuste parema planeerimise, innovatsiooni
rakendamise ja tootearenduse toetamiseks. Eesmärk on suurendada selliste ettevõtete arvu, kes on valmis oma
töötajatele kõrgemat palka maksma, rohkem investeerima, rohkem kasumit teenima ja oma rahvusvahelist
konkurentsivõimet tõstma. Arenguprogrammi käigus toob osalev ettevõte turule uusi tooteid ja teenuseid, mis
on varasematest kasumlikumad.

TAOTLEMISNÕUDED

Osaleda saavad vähemalt 3 aastat (registreerimiskuupäevast) tegutsenud vähemalt 8 töötajaga tööstusettevõtted,
kes on omandanud esmased kogemused ekspordi vallas või kes on kasvatanud müügikäivet keskmiselt 10 %
aastas, ja vähemalt 3 aastat (registreerimiskuupäevast) tegutsenud vähemalt 8 töötajaga aruka spetsialiseerumise
eesmärkidesse panustavad ettevõtted, kes on omandanud esmased kogemused ekspordi vallas või kes on kasvatanud
müügikäivet keskmiselt 10 % aastas. Mõlemat tüüpi ettevõtetel peab olema selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada
ning võime tuua turule uusi või oluliselt täiustatud tooteid või teenuseid.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/enterprise-development-programme/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm/
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EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

GRANT FOR INTERNATIONAL EVENTS AND CONFERENCES (ENTERPRISE ESTONIA)

KAVA (RIIGIKEELES)

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) –
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele,
teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi
ja koolitust.

TEENUSED

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning selle eesmärk
on toetada rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist Eestis. Sellised üritused peavad aitama kaasa Eesti
kui konverentside ning kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiskoha tuntuse suurenemisele.

TAOTLEMISNÕUDED

Toetatav konverents peab kavandama turundustegevust vähemalt ühes riigis väljaspool Eestit ning sündmusel tuleb
pakkuda teavet Eesti turismivõimaluste kohta. Konverentsil osalejatele teenuste osutamisse tuleb kaasata vähemalt
VKE-d. Turundusmaterjalid peavad põhinema Eesti turunduskontseptsioonidel. Toetatav kultuuri- või spordisündmus
peab kavandama turundustegevust vähemalt ühel turismi arengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul ning
sündmusel tuleb pakkuda teavet Eesti turismivõimaluste kohta. Toetuse taotleja peab kaasama sündmusel osalejatele
teenuste osutamisse vähemalt kaks VKE-d. Turundusmaterjalid peavad põhinema Eesti turunduskontseptsioonidel.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/grant-for-international-events-and-conferences/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

GLOBAL ESTONIANS NETWORK

KAVA (RIIGIKEELES)

Globaalsete eestlaste võrgustik (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku
ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Globaalsete eestlaste võrgustik on võrgustik kogenud äriinimestest, kes nõustavad vabatahtlikult Eesti ettevõtteid
välisturgudele sisenemise küsimustes. Teenuse raames saab Eesti ettevõtja uurida teda huvitaval eksporditurul ärialase
tegutsemise kogemusega globaalselt eestlaselt oma toote või teenuse võimaluste kohta sellel turul. Eesti ettevõte saab
globaalselt eestlaselt nõu ja soovitusi, kuidas oma toote või teenusega sellele eksporditurule siseneda. Samuti võib
globaalne eestlane jagada oma kontaktvõrgustikku sihtriigis, et Eesti eksportija saaks oma tegevusala õigete inimestega
kergemini ühendust.

TAOTLEMISNÕUDED

Eestis registreeritud ettevõtetele on globaalsete eestlaste võrgustiku nõustamisteenus tasuta. Globaalsetel eestlastel
on ka õigus Eesti ettevõtte nõustamisest keelduda, kui globaalne eestlane ei saa aru ettevõtte soovidest või ei oma
asjaomase valdkonna kogemust või kui on ilmnenud võimalik huvide konflikt.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

–

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Globaalsete eestlaste võrgustik / Liefa Communications

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/global-estonians-network/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/globaalsete-eestlaste-vorgustik/
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EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

DEVELOPMENT OF CLUSTERS (ENTERPRISE ESTONIA) – ENTERPRISE ESTONIA (EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Klastrite toetamine (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab
Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori
asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt koostöövõrgustikena toetatavad klastrid teostavad rahvusvahelisi
turundustegevusi ning teevad koostööd VKE-de abistamiseks. Toetatakse uurimistegevust turunõudluse, tehniliste nõuete,
materjalide, toodete funktsionaalsete omaduste, disaini ja muu taolise osas; protsesside, toodete ja teenuste täiustamist
või uute arendamist soodustavaid tegevusi; töötajate koolitamist või tööjõuvajaduste kaardistamist ning tehnoloogiate
ja seadmete kaardistamist. Toetatakse ühisturundustegevust ja selle koordineerimist, sealhulgas sihtturu uuringuid või
ekspertiise ning infoallikate ja andmebaaside kasutamist. Toetatakse klastris osalevate ettevõtete osalemist nende
toodete ja teenuste tutvustamiseks mõeldud turundusüritustel.

TAOTLEMISNÕUDED

See toetuskava on mõeldud Eestis registreeritud mitteturundusühingutele ja sihtasutustele. Toetus on saadaval
järgmistes sektorites: IKT, targad linnad, digitaalehitus, ühendatud tervishoid, tervishoiu ja aktiivse vananemisega
seotud innovatsioon, puitmajad, puidutööstus, kaitse- ja julgeolekutehnoloogiad, kinnisvara ja energia, ESTRONICS,
meditsiin ning Eesti tuuletehnoloogia.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/development-of-clusters/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

MAJOR INVESTOR SUPPORT SCHEME (ENTERPRISE ESTONIA) – ENTERPRISE ESTONIA (EAS)

KAVA (RIIGIKEELES)

Suurinvestori toetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab
Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku ja kolmanda sektori
asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Selle toetuskava eesmärk on julgustada suurinvestoreid Eesti majanduses aktiivselt osalema, pakkudes
tehnoloogiainvesteeringuid. Need investeeringud peaksid panustama ettevõtte tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali
suurendamisse, toodete lisaväärtuse suurendamisse, uute sihtturgude avamisse ja uute töökohtade loomisesse.

TAOTLEMISNÕUDED

Suurinvestori toetuse kava on mõeldud Eesti äriregistrisse kantud äriühingutele, kelle põhitegevused kuuluvad EMTAK
2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse või kelle projekt, millele toetust taotletakse, kuulub
EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse. Äriühingu enda või kontserni, kuhu äriühing
kuulub, konsolideeritud käive taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal peab olema vähemalt 100 miljonit eurot.
Eelistatakse IKT, terviseteenuste, tervishoiutehnoloogia ja ressursitõhususe projekte.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Eesti riigieelarve

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

https://www.eas.ee/service/large-investor-support-scheme/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/suurinvestori-toetus/
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EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

INVESTMENT AID TO SHARED SERVICE AND RESEARCH & DEVELOPMENT CENTRES

KAVA (RIIGIKEELES)

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS) edendab Eestis ettevõtlust ja regionaalpoliitikat, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele ning avaliku
ja kolmanda sektori asutustele rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

TEENUSED

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuse eesmärk on toetada ühiste tugiteenus- ja arenduskeskuste asutamist Eestis;
tugiteenuskeskus võib muu hulgas toetada rahvusvahelise kontserni äritegevust klienditoe ja tehnilise toe osutamise ning
infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmise teel ning arenduskeskuses võidakse tegeleda uuringute ja ettevõtja
senise praktika kaudu saadud teadmiste rakendamisega uute materjalide, toodete või seadmete tootmiseks ning
protsesside, süsteemide ja teenuste tugevdamiseks või oluliseks täiustamiseks.

TAOTLEMISNÕUDED

Suurinvestori toetuse kava on mõeldud Eesti äriregistrisse kantud äriühingutele, kelle põhitegevused kuuluvad EMTAK
2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse või kelle projekt, millele toetust taotletakse, kuulub
EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse. Äriühingu enda või kontserni, kuhu äriühing
kuulub, konsolideeritud käive taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal peab olema vähemalt 100 miljonit eurot.
Eelistatakse IKT, terviseteenuste, tervishoiutehnoloogia ja ressursitõhususe projekte.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/service/investment-aid-to-shared-service-and-research-development-centres/?lang=en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.eas.ee/teenus/tugiteenus-ja-arenduskeskuste-toetus/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

KREDEX FOUNDATION LOAN AND GUARANTEE GRANTS

KAVA (RIIGIKEELES)

KredExi laen ja käendus

TEENUSED

KredEx on finantsteenuseosutaja, kes aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda, pakkudes
stardi- ja mikrolaenukäendust, ekspordilaenu, kapitalilaenu ning tehnoloogialaenu.

TAOTLEMISNÕUDED

Ettevõtja omakapital peab vastama äriseadustikus sätestatud nõuetele. Ettevõtja omanike ringis võivad olla ainult
füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses. Ettevõtjal, tema omanikel ja juhatuse liikmetel ei tohi
olla ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ning ettevõtja peab olema jätkusuutlik ja maksejõuline. Tema äriplaan peab
olema teostatav.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond / Eesti riigieelarve

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.kredex.ee/en/

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.kredex.ee/et/
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EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

COUNSELLING AND DEVELOPMENT SERVICES AT ESTONIAN CHAMBER OF COMMERECE
AND INDUSTRY

KAVA (RIIGIKEELES)

Kaubandus-tööstuskoja ekspordi- ja nõustamisteenus

TEENUSED

Eesti kaubandus-tööstuskoda (EKTK) pakub Eesti ettevõtetele praktilisi teenuseid ning aitab välisettevõtetel leida oma
ala juhtivaid EKTK liikmetest ettevõtteid, kes veavad Eesti tootmist ja eksporti. Kaubandus-tööstuskoja pakutavateks
teenusteks on konsultatsioon, väliskaubandusdokumentide väljastamine, koostööpartnerite leidmine, tutvumisürituste
ja koolituste korraldamine ning muud ettevõtluses vajalikud tegevused.

TAOTLEMISNÕUDED

Kõik Eesti ja teiste riikide ettevõtjad.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

–

x

PEAMINE TOETAJA

–

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.koda.ee/en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.koda.ee/et

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

x

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

Esindused asuvad
Tallinnas, Tartus,
Jõhvis ja Pärnus, kuid
teenuseid osutatakse
kõigile huvilistele.

Kõik VKE-d

COUNSELLING SERVICES AT COUNTY DEVELOPMENT CENTRE – THE COUNTY
DEVELOPMENT CENTRE

KAVA (RIIGIKEELES)

Nõustamisteenus maakondlikes arenduskeskustes – maakondlike arenduskeskuste eesmärk on jagada
teavet saadavalolevate toetuste kohta, pakkuda piirkondlikul tasemel ettevõtlusteavet, pakkuda ettevõtjatele
konsultatsiooniteenust ja aidata ettevõtjatel leida potentsiaalseid investoreid.

TEENUSED

Maakondlike arenduskeskuste nõustamisteenused hõlmavad järgmist: saadavalolevaid toetusi puudutava teabe ja muu
ettevõtlusteabe jagamine piirkondlikul tasemel, ettevõtjatele konsultatsiooniteenuse pakkumine ning potentsiaalsete
investorite kohta teabe pakkumine. Keskused annavad ettevõtlusega alustamise plaanijatele ja alustavatele ettevõtjatele
nõu äriplaanide koostamiseks ja elluviimiseks. Lisaks pakuvad keskused investorteenuseid, sh tuge investorpäringute
vahendamisel ja haldamisel ning tuge ja abi kohalikele omavalitsustele investortegevustes, loovad investorite
kontaktvõrgustikke, töötavad välja investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekuid ning käivitavad
asjaomaseid arendusprojekte. Ettevõtlusega alustamise plaanijatele ja alustavatele ettevõtjatele antakse nõu arengukavade
koostamiseks ja elluviimiseks ning tegutsevaid ettevõtjaid toetatakse äriplaanide ettevalmistamisel ja elluviimisel.

TAOTLEMISNÕUDED

Piirkondliku arenduskeskuse tegevuspiirkonna VKE-d.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

x

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

x

x

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.arenduskeskused.ee/en/web/eng/business

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.arenduskeskused.ee/et/ettevotlus1

PEAMINE TOETUSESAAJA

Kõik VKE-d

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

–

Harjumaa, Läänemaa,
Ida-Virumaa,
Lääne-Virumaa,
Raplamaa, Järvamaa,
Saaremaa, Hiiumaa,
Põlvamaa, Tartumaa,
Võrumaa, Valgamaa,
Viljandimaa,
Jõgevamaa
ja Pärnumaa.
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EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

BUSINESS START-UP SUPPORT (ESTONIAN UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND)

KAVA (RIIGIKEELES)

Ettevõtluse alustamise toetus (Eesti Töötukassa) – Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust ja pakub
tööturuteenuseid eesmärgiga aidata töötutel uut töökohta leida.

TEENUSED

Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus hõlmab nõustamist ja rahalist toetust töötutele ettevõtlusega
alustamiseks.

TAOTLEMISNÕUDED

Toetust pakutakse registreeritud töötutele, kes soovivad luua ettevõtet ja on läbinud ettevõtluskoolituse.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Idufirmad

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Sotsiaalfond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.tootukassa.ee/eng/node/2028

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tookoha-loomise-toetus-

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

AGRICULTURE SUPPORTING MEASURES (ESTONIAN AGRICULTURAL REGISTERS AND INFORMATION
BOARD | ARIB)

KAVA (RIIGIKEELES)

Põllumajanduse toetusmeetmed (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | PRIA) – PRIA
on riigiasutus, kes pakub Eestis põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas konsultatsiooniteenuseid, koolitusi, rahalisi
toetusi ja muid toetusmeetmeid.

TEENUSED

Põllumajanduse toetusmeetmete eesmärk on edendada Eesti põllumajanduse ja maaelu arengut ning rakendada
ELi toetusmeetmeid, mis on ette nähtud piirkondade looduskeskkonna ja kultuuripärandi hoidmiseks ning sotsiaalse
infrastruktuuri arendamiseks.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotleda võivad maapiirkondades ja põllumajandussektoris tegutsevad VKE-d.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.pria.ee/en/support/list/2

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.pria.ee/et/toetused/nimekiri/1

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

ENERGY AND RESOURCE EFFICIENCY PROJECTS (ENVIRONMENTAL INVESTMENT CENTRE | EIC)

KAVA (RIIGIKEELES)

Ressursitõhususe toetusmeetmed (Keskkonnainvesteeringute Keskus | KIK) – Keskkonnainvesteeringute Keskus
vahendab investeerimisskeemide vahendeid tervisliku elukeskkonna edendamiseks ja teavituskampaaniate korraldamiseks.
Keskkonnaprojektide elluviimist rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond (ÜF).

TEENUSED

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab järgmiseid ressursitõhususe toetusmeetmeid: energiaja ressursitõhususeteemalised koolitused, keskkonnalaenud ja ressursitõhususe projektide toetused, atmosfääriõhu
kaitse, loodushoid ning jäätmekäitlusprogrammid.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotlusi võivad esitada kõik VKE-d, kes vastavad 2014.–2020. aasta struktuuritoetuse seaduse energiaja ressursitõhususe kriteeriumitele. Kaasrahastamismäär on 50 %.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Eesti Vabariigi keskkonnatasud, Euroopa Liidu struktuurifondid, osa Euroopa Invest+A1:M29Eesti riigile ja osa Eesti CO2
kvootide müügist saadavast tulust.

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.kik.ee/en/supported-activities

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.kik.ee/et/toetatavad-tegevused
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EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

SMART SPECIALISATION IN APPLIED SEARCH (ARCHIMEDES FOUNDATION STRUCTURAL
FUNDS AGENCY)

KAVA (RIIGIKEELES)

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuur) –
Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuur on 2014.–2020. aastaks Eesti Vabariigi valitsuse poolt
rakendusasutusena akrediteeritud. Struktuuritoetuste agentuuri põhiülesanded on rakendusuuringute valdkonna
projektitaotluste menetlemine, taotlejate nõustamine, toetuste väljamaksmine ja kulude hindamine.

TEENUSED

Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetusskeem põhineb Eesti teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni strateegial 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” ning selle eesmärk on rahastada rakendusuuringuid
ja tootearendusprojekte.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotleda võivad kõik Eesti äriregistrisse kantud VKE-d.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

ELi struktuurifondid

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.archimedes.ee/en/archimedes-foundation

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

CREATIVE EUROPE

KAVA (RIIGIKEELES)

Loov Euroopa

TEENUSED

Loov Euroopa on Euroopa Komisjoni raamprogramm kultuuri- ja audivisuaalkunsti sektori toetamiseks. Varasemate
programmide Kultuur ja MEDIA tööd jätkav 1,46 miljardi euro suuruse eelarvega Loov Euroopa toetab Euroopa kultuurija loomesektorit. Sellest rahastatakse kultuurivaldkonna algatusi, sh piiriülese koostöö edendamist ning platvorme uute
artistide, koostöövõrgustike ja ilukirjandusliku tõlke toetamiseks, ning audiovisuaalsektori algatusi audiovisuaalteoste
arendamise, tootmise, levitamise ja kättesaadavuse soodustamiseks. Lisaks on programmil sektoriülene tegevussuund,
mis hõlmab tagatissüsteemi ja riikidevahelise poliitilise koostöö rahastamist.

TAOTLEMISNÕUDED

Programmis Loov Euroopa võivad osaleda ELi liikmesriikide ja mõne ELi mittekuuluva riigi kultuurija loomeorganisatsioonid.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.looveuroopa.ee/

9/22

EU
OPEN FOR BUSINESS
TOETUSKAVAD

EESTIS

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

EUROPEAN INVESTMENT BANK FINANCIAL SUPPORT FOR COMPANIES OR OTHER ELIGIBLE ENTITIES

KAVA (RIIGIKEELES)

Euroopa Investeerimispanga finantstoetus

TEENUSED

Euroopa Investeerimispanga finantstoetus on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Sellega toetatakse
bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele keskenduvaid projekte.

TAOTLEMISNÕUDED

Keskendumine ainult puhastele tehnoloogiatele: loodus, bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutustega kohanemine.
Suurtele projektidele võib toetust taotleda vahetult. Väikestele projektidele võib toetust taotleda kohalike partnerite
kaudu (www.eib.org/attachments/lending/inter_ee.pdf).

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

LIFE

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

–

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

PROTOTRON FUNDING FOR BUILDING PROTOTYPES

KAVA (RIIGIKEELES)

Prototroni rahastus prototüüpide loomiseks

TEENUSED

Prototron pakub rahastust ja nõustamist selliste nutikate ideede, leiutiste, seadmete ja lahenduste teostamiseks, mis
muudavad meie igapäevast elu lihtsamaks, paremaks ja mugavamaks. Prototron innustab nutikaid ja ettevõtlikke tegijaid
oma ideid arendama, pakkudes rahasüsti käegakatsutava prototüübi valmistamiseks ja suureks äriks muutmiseks.
See on üle-eestiline ideevõistlus, mille osalejaid nõustavad mitmesuguste valdkondade eksperdid, et idee ja meeskond
Prototroni ekspertkogu ees esinemiseks võimalikult hästi ette valmistada. Parimad ideed saavad kuni 10 000 eurot
stardikapitali, tasuta õigusnõustamist, juurdepääsu turunduskanalitele ja võimaluse töötada kuus kuud Tehnopoli
Startup-inkubaatoris oma idee turule viimiseks ja investorite kaasamiseks ettevalmistamiseks.

TAOTLEMISNÕUDED

Osaleda võivad kõik.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Idufirmad

x

–

PEAMINE TOETAJA

Swedbank, Tallinna Tehnikaülikool, Tehnopol

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.prototron.ee/en/#about

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

www.prototron.ee/

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

BUILDIT ACCELERATOR

KAVA (RIIGIKEELES)

Riistvarakiirendi BuildIT

TEENUSED

Idufirmadele pakutakse tasuta kontoripinda Tartu kesklinnas ja juurdepääsu prototüüpimistöökojale. Meie partnerid
pakuvad tiimidele tasuta tooteid ja teenuseid ning soodustusi. Pakutakse arendustööriistu, projekteerimisteenuseid,
õigusnõustamis- ja raamatupidamisteenuseid ning palju muud. Programmi lõpus on osalejatel vajalikud oskused
tegevuse jätkamiseks globaalsetes idufirmade ja investorite tõmbekeskustes või ühisrahastamiskampaania
korraldamiseks.

TAOTLEMISNÕUDED

Keskendub üksnes loomevaldkondade ja riistvaraga tegelevatele idufirmadele. Taotleda võivad idufirmad kõikjalt
maailmas.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

x

x

Idufirmad

–

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Regionaalarengu Fond

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.buildit.ee/#what-section

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

–
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KAVA (INGLISE KEELES) ▶

FOUNDER.ORG YOUNG INNOVATORS SUPPORT

KAVA (RIIGIKEELES)

Noorte innovatsiooniprogramm Founder.org

TEENUSED

FOUNDER.org pakub rahastust, koolitust ja juhendamist noortele innovaatoritele, kes lahendavad maailma kõige
olulisemaid probleeme. Eesmärk on aidata luua maailma muutvaid ettevõtteid.

TAOTLEMISNÕUDED

Keskendub varajase kasvuetapi rahastamisele, maailmamuutvatele ettevõtetele ja innovaatoritele.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

–

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

http://founder.org/

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

–

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

LIVONIA PARTNERS INVESTMENTS - LIVONIA PARTNERS

KAVA (RIIGIKEELES)

Livonia Partnersi investeeringud – Livonia Partners on Balti riikides baseeruv investeerimisfirma. Praegu valitseb
firma fondi Livonia Partners Fund I, mis on investeerinud 70 miljonit eurot Läti, Leedu ja Eesti ettevõtete omakapitali.

TEENUSED

See investeerimisfirma investeerib Balti riikides tegutsevatele edukatele keskmise suurusega ettevõtetele, mis
keskenduvad Balti riikide turule või on laienenud ka muudesse riikidesse.

TAOTLEMISNÕUDED

–

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Kõik VKE-d

x

–

PEAMINE TOETAJA

Partnerinvestorid

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.livoniapartners.com/page/investors

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

–

KAVA (INGLISE KEELES) ▶

SUNSTONE CAPITAL

KAVA (RIIGIKEELES)

Sunstone Capital

TEENUSED

Sunstone Capital on varajase kasvuetapi bioteadustele ja tehnoloogiale keskenduv riskikapitalifirma, mis investeerib
tugeva globaalse kasvupotentsiaaliga Euroopa idufirmadesse.

TAOTLEMISNÕUDED

Keskendub tehnoloogiale ja bioteadustele

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

RIIKLIK

PIIRKONDLIK

x

–

–

Idufirmad

x

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Investeerimisfond, Industriens Pension, Sampension, ATP, Nordea Liv og Pension, Vaekstfonden ja
Dansk Vækstkapital.

▶ INGLISKEELNE VEEBISAIT

www.sunstone.eu/about/

▶ R IIGIKEELNE VEEBISAIT

–
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TOETUSKAVAD

KAVA ▶

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

POLIITIKA

–

TEENUSED

Enterprise Europe Network on maailma suurim väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) rahvusvaheline
tugivõrgustik. See pakub VKE-dele nõu ja partnerlusteenuseid nende konkurentsivõime tõstmiseks, innovaatiliste ideede
arendamiseks ning laienemiseks Euroopa ja kolmandate riikide turgudel. Võrgustikku kuulub 3 000 eksperti rohkem kui
60 riigi 600-st liikmesorganisatsioonist. Liikmesorganisatsioonideks on regionaalarengu asutused, kaubandustööstuskojad ja tehnoloogiaorganisatsioonid. Eestis on võrgustiku koordinaator Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

TAOTLEMISNÕUDED

Enterprise Europe Networki teenused on mõeldud VKE-dele, kes tegutsevad (või võiksid tegutseda) Euroopa või
rahvusvahelises mõõtmes, ja innovaatilistele VKE-dele.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

VKE-d, kes tegutsevad (või võiksid tegutseda) Euroopa
või rahvusvahelises mõõtmes, ja innovaatilised VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.enterprise-europe.ee/

KAVA ▶

EUROOPA INVESTEERIMISNÕUSTAMISE KESKUS

POLIITIKA

–

TEENUSED

Euroopa investeerimisnõustamise keskus on koostööplatvorm, mis pakub mitmesugust abi projektide
ja investeeringute kavandamiseks ja elluviimiseks. See jagab häid tavasid, õppetunde ja praktilisi näiteid projektide
rahastamise ja juhtimise kohta.

TAOTLEMISNÕUDED

Investeerimisnõustamise keskuse veebipõhised teenused on kõigile avaliku sektori asutustele ja ettevõtetele tasuta.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d (kõik ettevõtted)

PEAMINE TOETAJA

EK ja EIP

▶V
 EEBISAIT

www.eib.org/eiah/about/index
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ELI
TOETUSKAVAD
KAVA ▶

VKE-DE RAHASTAMISVAHEND

POLIITIKA

Horisont 2020 – Horisont 2020 on ELi kõigi aegade suurim teaduse ja innovatsiooni rahastamise programm, mille
kaudu jaotatakse 2014.–2020. aastani ligi 80 miljardit eurot. Horisont 2020 aitab teadust ja innovatsiooni edasi
viia, keskendudes investeeringutes tipptasemel teadusele, juhtpositsioonile tööstuses ja ühiskondlike probleemide
lahendamisele.

TEENUSED

Horisont 2020 pakub rahastust suure innovatsioonipotentsiaaliga VKE-dele, kes valitakse välja Euroopa Komisjoni
valikuprotsessis. VKE-de rahastamisvahendit rakendatakse kolmes etapis. Esimeses ja teises etapis pakutakse
vahetut rahalist toetust, kolmandas etapis aga juurdepääsu mitmesugustele innovatsiooni toetavatele teenustele,
näiteks nõustamisele ja juhendamisele. Esimese ja teise etapi rahastust saab taotleda sõltumatult.
Esimene etapp – teostatavuse hindamine (ei ole teiste etappide eeltingimus): VKE-le antakse 50 000 eurot kuue kuu
jooksul tehnilise teostatavuse ja turustatavuse hindamiseks vajalike uuringute teostamiseks.
Teine etapp – tutvustamine ja turule viimine / tootmise alustamine: VKE-le antakse 500 000 – 2 500 000 eurot uute
toodete turule viimiseks, mis tavaliselt seisneb nende tutvustamises. Taotlemiseks peab VKE-l olemas olema toote
prototüüp, mille toimivust on tõestatud realistlikes tingimustes.
Kolmas etapp – turustamine: selles etapis vahetut otsetoetust ei pakuta. VKE-de rahastamisvahend aitab toodet
turustada, hõlbustades investeeringute kaasamist erasektorist. Ühtlasi pakutakse tuge ärijuhtimise, patendinduse,
võrgustikes osalemise jms juhendamise ja suunamise näol.

TAOTLEMISNÕUDED

VKE-de rahastamisvahendist saavad toetust taotleda üksnes tulunduslikud VKE-d või nende konsortsiumid.
Taotlemiseks peab ettevõte olema asutatud EL-28 riigis või Horisont 2020-ga assotsieerunud riigis. Taotlema
on oodatud ka idufirmad. VKE-de rahastamisvahend ei ole mõeldud ettevõtete asutamiseks, vaid ettevõtete
abistamiseks innovaatiliste Euroopa või maailma mastaabis turustuspotentsiaaliga ideede teostamisel. Kõik taotlused
tuleb esitada EK veebipõhises hankekeskkonnas.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

KAVA ▶

EUROOPA STRATEEGILISTE INVESTEERINGUTE FOND (EFSI), COSME, INNOVFIN (HORISONT
2020), EASI (EUROOPA TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALSE INNOVATSIOONI PROGRAMM), PROGRAMM
„LOOV EUROOPA”

POLIITIKA

ELi rahastamisvahendid.

TEENUSED

Euroopa Liit pakub ettevõtjate ja äriühingute toetamiseks mitmesuguseid ELi programme, mille rahastus
on kättesaadav kohalike finantsasutuste vahendusel. Rahastamise vorme on mitmesuguseid: muu hulgas laenud,
tagatised ja omakapitali kaudu rahastamine.

TAOTLEMISNÕUDED

Igas suuruses ja igas sektoris tegutsevad ettevõtjad. ELi rahastuse andmise otsuse teeb kohalik finantsasutus, näiteks
pank, tagatisfond või omakapitalifond.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

–

–

Kõik

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank

▶V
 EEBISAIT

www.access2finance.eu
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KAVA ▶

INVESTHORIZON

POLIITIKA

–

TEENUSED

InvestHorizon on innovaatilistesse Euroopa VKE-desse investeerimist hõlbustav programm. Projekti eesmärk on
VKE-desse investeerimise turg konsolideerida, et VKE-del ja investoritel oleks hõlpsam üksteise kohta teavet hankida
ja nii paremaid investeerimisotsuseid teha. Toetust pakutakse koolituste näol. Saadaval on tasuta veebikursused
investeeringuvalmiduse, investeerimise tehniliste aspektide ja investoritele avanevate sektorite kohta. Lisaks on
VKE-del võimalus saada personaalset juhendamist investeeringute võimalikult efektiivseks kaasamiseks. Samuti
korraldab InvestHorizon investeerimisfoorumeid, kus antakse valitud ettevõtjatele tasuta võimalus oma äriideid
kogenud investoritele esitleda.

TAOTLEMISNÕUDED

Tugiteenus on tasuta. Asjast huvitatud idufirma, kasvufirma või VKE peab lihtsalt pakutavate teenuste hulgast valima
ja registreeruma.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.investhorizon.eu/

KAVA ▶

KASVUETAPI OMAKAPITALIRAHASTU (EFG)

POLIITIKA

–

TEENUSED

EIF investeerib COSME EFG kaudu valitud fondidesse, mis pakuvad laienemis- ja kasvuetapi VKE-dele, iseäranis
piiriüleselt tegutsevatele VKE-dele, riskikapitali ja vahefinantseerimist.

TAOTLEMISNÕUDED

VKE-d peaksid pöörduma rahastamistaotlusega oma riigi finantsvahendajate poole. COSME EFG rahastust
võivad taotleda juriidilised isikud (sh investeerimisfondid, aktsiakapitalifondid ja eriotstarbelised ettevõtjad),
kes investeerivad riskikapitali VKE-desse, kes vastavad kohaldatavates õigusaktides toodud määratlusele ning
on asutatud ja tegutsevad vähemalt ühes ELi liikmesriigis või COSME-ga assotsieerunud riigis.

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

–

–

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon, Euroopa Investeerimisfond

▶V
 EEBISAIT

www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
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PROGRAMM „ERASMUS NOORTELE ETTEVÕTJATELE”

POLIITIKA

–

TEENUSED

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” on Euroopa ärikümblusprogramm. See programm aitab alustavatel või
alustamist kavandavatel ettevõtjatel omandada väikese või keskmise suurusega ettevõtte juhtimiseks vajalikke
oskusi ning kogenud ettevõtjatel näha oma tegevust uue nurga alt ja leida uusi võimalusi rahvusvaheliseks koostööks.
Programm pakub Euroopa ettevõtetele võimalust osaleda võrgustikes ja luua uusi ärisuhteid. Programmis osalev
alustav ettevõtja jääb kogenud ettevõtja juurde üheks kuni kuueks kuuks ja teeb sel ajal temaga koostööd. Programmi
rahastab Euroopa Komisjon ning see toimib kohalike ettevõtlusalaste kontaktasutuste (nt kaubandus-tööstuskodade
ja ettevõtlusinkubaatorite) vahendusel. Euroopa tasandil korraldab nende tegevust programmi tugiamet.

TAOTLEMISNÕUDED

Osaleda võivad ettevõtjad, kelle idufirma on varajases faasis (alustavad ettevõtjad), ning mikro- või väikeettevõtte
omanikust või juhist kogenud ettevõtjad (võõrustavad ettevõtjad). Ettevõtte tegevusalale piiranguid ei ole. Alustaval
ettevõtjal peab olema tema tegevusala silmas pidades piisav haridus või kutseharidus ja perspektiivikas äriidee.
Ta peab olema alaline elanik ühes osalevatest riikidest ning valmis ja suuteline koguma raha ELi toetust ületavate
kümbluse kulude katmiseks. Võõrustavaks ettevõtjaks on kogenud (rohkem kui kolm aastat tegutsenud) ettevõtja,
kellele ideaaljuhul kuulub Euroopa Liidus mikroettevõtte või väikese või keskmise suurusega ettevõte (VKE) või kes
on VKE juhatuse liige, kusjuures VKE peab vastama ELi VKE definitsioonile.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

x

x

Kõik VKE-d – kõik ettevõtted – kõik ettevõtjad (programmi
juhitakse individuaalsel tasemel); eriti kasulik noortele
ja alustavatele ettevõtjatele

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.koda.ee/teenused/konsultatsioonid/index.php?id=23978&highlight=erasmus

KAVA ▶

EUROOPA INNOVATSIOONI- JA TEHNOLOOGIAINSTITUUT (EIT)

POLIITIKA

–

TEENUSED

2008. aastal asutatud Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on ELis ainulaadne algatus, mis edendab
innovatsiooni ja ettevõtlust kõikjal Euroopas, lähtudes lihtsast põhimõttest: mitmekesisuses on jõud. Instituut
ühendab juhtivaid ülikoole, teadusasutusi ja ettevõtteid dünaamilistes üleeuroopalistes partnerlustes. Neis teadmisja innovaatikakogukondadeks (TIK) nimetatavates partnerlustes töötatakse välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid,
asutatakse uusi ettevõtteid ja koolitatakse alustavaid ettevõtjaid. EIT kogukond keskendub oma tegevuses
ettevõtjatele ja innovaatoritele. EIT on asutanud IKT, energia, kliimamuutuse, tervise ja toormaterjalide valdkonnas
mitu teadmis- ja innovaatikakogukonda, kusjuures avaliku sektori rahastus moodustab kogurahastusest 25 %
ja ülejäänu tuleb erasektorist. EIT tegutseb mitmel rindel: ettevõtlusoskused, juhendamine ja ettevõtluskiirendid.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotlemiseks tuleb vastata KIC-de veebis avaldatavatele konkursikutsetele.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d, eriti kasulik alustavatele ettevõtjatele

PEAMINE TOETAJA

–

▶V
 EEBISAIT

www.eit.europa.eu/
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STARTUP EUROPE

POLIITIKA

Digitaalne ühtne turg – digitaalse ühtse turu strateegia koosneb kolmest poliitikavaldkonnast ehk sambast:
– digitaalsetele kaupadele ja teenustele juurdepääsu parandamine,
– digitaalsetele võrgustikele ja teenustele soodsa kasvukeskkonna loomine ning
– digitaalne infosisu majanduskasvu mootorina.

TEENUSED

Startup Europe on Euroopa alustavate ettevõtjate jaoks mõeldud ühtne keskkond, mis peaks pakkuma kogu teavet,
mida nad Euroopas kasvamiseks ja edu saavutamiseks vajavad. Programmi Startup Europe neli peamist eesmärki
on järgmised: aidata idufirmadel, investoritel, kiirenditel, naisettevõtjatel, ettevõtete võrgustikel, ülikoolidel,
tehnoloogiaajakirjanikel (#EUTechWriters) ja teistel sidusrühmadel meie võrgustike kaudu üksteist leida; ühendada
paljudes linnades üle Euroopa tegutseva viie projekti (Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital
ja WELCOME) abil omavahel kohalikke ettevõtluskeskuseid; aidata idufirmadel uutel turgudel kanda kinnitada ning
tõsta esile ettevõtjate edulugusid.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotlemiseks tuleb vastata Startup Europe’i veebisaidil avaldatavatele avatud konkursikutsetele.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

x

x

Idufirmad

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.startupeuropeclub.eu/

KAVA ▶

DIGIOSKUSTE JA TÖÖKOHTADE KOALITSIOON

POLIITIKA

–

TEENUSED

Digioskuste ja töökohtade koalitsioon on mitut sidusrühma hõlmav partnerlus eesmärgiga luua suur digioskuste
pagas ning tagada, et Euroopa kodanikel ja töötajatel oleks piisavad digioskused. Koalitsioon ühendab liikmesriike
ja huvirühmi (sh sotsiaalpartnereid), kes selgitavad välja ja jagavad häid tavasid, et neid saaks hõlpsamalt korrata
ja nende kasutust laiendada. Koalitsioon suurendab kasutada olevaid ELi rahastamisvahendeid (Euroopa struktuurija investeerimisfondid, noorte tööhõive algatus, Erasmus+) käsitleva teabe levitamist ja uurib rahastamisvõimalusi,
nt vautšerisüsteemi kasutamist. Liikmesriike kutsutakse üles koostama 2017. aasta keskpaigaks põhjalik riiklik
digioskuste strateegia.

TAOTLEMISNÕUDED

Huvitatud ettevõtjad saavad osalemist taotleda veebikeskkonnas, nõustudes digioskuste ja töökohtade koalitsiooni
liikmete hartaga.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

-

x

Kõik digivaldkondade VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/digital-single-market/get-involved-digital-coalition
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KAVA ▶

ÜLEEUROOPALINE RISKIKAPITALI FONDIFOND (LOOMISEL)

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus

TEENUSED

Üleeuroopalis(t)e riskikapitali fondifondi(de) programmi eesmärk on täita Euroopa investeerimislünk ja motiveerida
erasektori institutsionaalseid investoreid rohkem suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid rahastama. See on osa
Euroopa investeerimiskavast, kapitaliturgude tegevuskavast, digitaalse ühtse turu strateegiast, ühtse turu strateegiast
ja programmi „Horisont 2020” avatud innovatsiooni tegevussuunast. Üleeuroopaline riskikapitali fondifond on suletud
fond. EIF-i eesmärk on programmi raames investeerida vähemalt ühte üleeuroopalisse riskikapitali fondifondi.
Programmi raames manustab EIF valitud fondifondi(desse) EIF-i äranägemisel kuni 25 % fondifondi kogumahust.
Maksimaalne investeering igasse valitud fondifondi on 300 miljonit eurot. EIF otsustab programmi raames
investeeritava summa ja rahastamisallikad olenevalt EK ja EIF-i hinnangust ning fondi investeerimisstrateegiast.
Fondifond investeerib programmi raames panustatud vahendeid kooskõlas oma investeerimisstrateegiaga.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotlusi sai esitada 2017. aasta 31. jaanuarini. Euroopa Komisjon (EK) ja EIF valivad investeerimisvahendajad pärast
nende põhjalikku hindamist ja hoolsuskohustuse täitmist.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

-

-

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm

KAVA ▶

EUROOPA INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE KASUTAJATUGI

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus; intellektuaalomandiõiguste raamistik

TEENUSED

Euroopa intellektuaalomandiõiguste raamistik pakub intellektuaalomandi ja intellektuaalomandiõigustega seotud
tasuta esimese astme tuge ELi rahastatavatele teadusprojektidele ning piiriülestes partnerlustes osalevatele ELi
VKE-dele.

TAOTLEMISNÕUDED

Toetusesaajad võivad pöörduda vahetult kasutajatoe poole (e-posti, telefoni või faksi teel), lugeda veebis saadaval
olevaid juhendeid või osaleda koolitustel.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

-

–

Praegused ja tulevased ELi rahastatavad teadusprojektid
ning piiriülestes partnerlustes osalevad ELi VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.iprhelpdesk.eu
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KAVANDATAVAD ÕIGUSAKTID

POLIITIKA

–

TEENUSED

Euroopa Komisjon esitas hiljuti õigusaktide paketi projekti, mille eesmärk on aidata VKE-del/idufirmadel
intellektuaalomandiõigusi omandada, kasutada ja hallata ning parandada olemasolevate intellektuaalomandi
tugimeetmete toimivust. Need meetmed on järgmised:
– VKE-de individuaalsetele ärivajadustele vastava paindliku teenuse väljatöötamine;
– VKE-de intellektuaalomandiõigustest teavitamise ja nende intellektuaalomandi rahastamise parendamine koostöös
liikmesriikidega;
– VKE-de Euroopa patentidele juurdepääsu kaasrahastamine COSME kaudu;
– patendilitsentsimist puudutava teabe koondamine;
– ELi intellektuaalomandivaidluste vahetalitus- ja arbitraaživõrgustiku loomine, mis võimaldaks VKE-del/idufirmadel
vaidlusi kohtuväliselt lahendada;
– julgustatakse Euroopa tasandil õigusabikindlustusskeemide loomist, et VKE-del/idufirmadel oleks (vajaduse korral)
lihtsam oma õigusi kohtus kaitsta;
– julgustatakse intellektuaalomandi rahalise väärtuse määramise ühtse metoodika väljatöötamist, et pankadel oleks
idufirmade väärtust hõlpsam hinnata.
Neid meetmeid ei ole veel praktikas rakendatud.

TAOTLEMISNÕUDED

Puudub

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

-

–

–

PEAMINE TOETAJA

–

▶V
 EEBISAIT

–

KAVA ▶

ÄRIÜHINGU TULUMAKSU ÜHTNE KONSOLIDEERITUD MAKSUBAAS (CCCTB) (LOOMISEL)

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus; maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

TEENUSED

2016. aasta oktoobris tegi komisjon ettepaneku CCCTB uuesti kasutusele võtta. CCCTB on ühtne süsteem ELi
äriühingute tulumaksustatava kasumi arvutamiseks. See pakub äriühingutele maksubaasi arvutamiseks ühtset
reeglistikku, mis asendab liikmesriikide erinevad reeglistikud. See võimaldab äriühingutel esitada kogu ELis toimuva
äritegevuse kohta ühtse maksudeklaratsiooni. Hargmaistele ettevõtetele saab see kohustuslikuks. Innovaatilistele
idu- ja kasvufirmadele, kes valivad äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi, kaasneb sellega
teadus- ja arendustegevuse kulude suuremahuline mahaarvamine ning soodustus, millega tagatakse omakapitalile
ja võlakohustustele ühesugused maksusoodustused.

TAOTLEMISNÕUDED

Puudub

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

x

–

–

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm
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EU OPEN FOR BUSINESS

ELI
TOETUSKAVAD
KAVA ▶

ÜHTNE DIGIVÄRAV (LOOMISEL)

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus.

TEENUSED

Ühtse digivärava programmi töötatakse praegu välja vastusena avaliku konsultatsiooni tulemustele. Sel aastal
kavatseb komisjon tutvustada algatusi, mis käsitlevad ühtset digiväravat, et pakkuda lihtsat internetipõhist
juurdepääsu teabele ühtse turu kohta, e-menetlusi, abi-, nõuande- ja probleemide lahendamise teenuseid kodanikele
ja ettevõtetele ning võimalusi teha piiriüleseid toiminguid internetis.

TAOTLEMISNÕUDED

Puudub

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

–

PEAMINE TOETAJA

–

▶V
 EEBISAIT

–

KAVA ▶

ARUKA SPETSIALISEERUMISE TEMAATILISED PLATVORMID

POLIITIKA

Klastripoliitika

TEENUSED

Need platvormid ühendavad piirkondi ja ettevõtteid ning toetavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
investeeringuid kasvufirmadesse, mida edendavad piirkondlikud võrgustikud ja Euroopa strateegilised
klasterpartnerlused. Platvormidel tehakse kättesaadavaks juhendmaterjalid ja heade tavade näited ning strateegiate
koostamiseks ja poliitikakujundamiseks kasulik teave, hõlbustatakse vastastikust hindamist ja õppimist, hõlbustatakse
juurdepääsu asjaomastele andmetele ning koolitatakse poliitikakujundajaid. Koos saadud sihtotstarbeliste toetustega
aitavad need projektid luua kasvufirmade jaoks võimalusi. Komisjon kutsub liikmesriike üles osalema aruka
spetsialiseerumise temaatiliste platvormide tegevuses ja kasutama programmi „Horisont 2020” poliitika toetusvahendit.

TAOTLEMISNÕUDED

Praeguseks on loodud vaid kolm platvormi: tööstuse moderniseerimine, põllumajanduslikud toiduained ja energeetika.
Huvitatud ettevõtteid kutsutakse osalema platvormi üritustel, mille toimumisest teatatakse veebisaidil.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

–

x

x

Kõik VKE-d, eriti kasulik idufirmadele ja kasvufirmadele

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon (Teadusuuringute Ühiskeskus)

▶V
 EEBISAIT

www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/

KAVA ▶

EUROOPA STRUKTUURI- JA INVESTEERIMISFONDID (ESI FONDID)

POLIITIKA

Ühtekuuluvuspoliitika

TEENUSED

2014.–2020. aastal investeerivad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESI fondid) VKE-de konkurentsivõime
tõstmisse ligi 64 miljardit eurot, sh ligikaudu 20 miljardit eurot rahastamisvahendite kaudu. Eesmärk on toetada rohkem
kui 140 000 idufirmat. Saadaval on järgmised viis fondi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond (ÜF),
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

TAOTLEMISNÕUDED

Need fondid on ette nähtud regionaalarengu toetamiseks; toetust taotlevad VKE-d peaksid panustama piirkonna
majanduse arengusse. Taotlemine toimub hankekutsete ja piirkondlike vahendusasutuste kaudu, mitte ELi tasemel
esitatavate taotluste näol.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

-

-

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
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ELI
TOETUSKAVAD
KAVA ▶

MAKSEJÕUETUSÕIGUS (TULEVANE ÕIGUSAKT)

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus; äriühinguõigus.

TEENUSED

2016. aasta novembris tegi komisjon ettepaneku muuta maksejõuetusõigus ennetuslikumaks. Erinevalt praegusest
õigusraamistikust pakutakse võlgnikele varajase hoiatamise vahendeid, mis aitavad ettevõtte väljavaadete halvenemist
tuvastada ja varajases etapis restruktureerimist alustada. Varajase restruktureerimise eesmärk on vähendada
töökohtade kaotamist pankrotimenetluses, pakkuda piiriülestele investoritele suuremat õiguskindlust, restruktureerida
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded teenindatavateks laenudeks, et soodustada edasist laenamist, ning võimaldada
ettevõtjatel uuesti tegevust alustada.

TAOTLEMISNÕUDED

–

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

-

-

Igat tüüpi elujõulised ettevõtted, kellel on rahalisi raskusi

PEAMINE TOETAJA

Eraõiguslik organisatsioon

▶V
 EEBISAIT

www.europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_en.htm

KAVA ▶

EUROOPA IDUFIRMADE PARTNERLUS

POLIITIKA

Idu- ja kasvufirmade algatus.

TEENUSED

2014. aasta jaanuaris Davoses toimunud Maailma Majandusfoorumil Euroopa Komisjoni loodud Euroopa idufirmade
partnerlus on üleeuroopaline platvorm Euroopa idufirmade aitamiseks kasvufirma etappi, viies neid kokku ülemaailmsete
suurettevõtetega.

TAOTLEMISNÕUDED

Taotleda saab internetis või üritustel osaledes.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Idufirmad

PEAMINE TOETAJA

Eesotsas on Itaalia ja Ameerika Ühendriikide mittetulundusasutus Mind The Bridge koos Nesta (Ühendkuningriigi
innovatsiooniasutus), Factory (igas etapis tehnoloogiaettevõtete kiirendiprogramm ja kampus Berliinis) ja Bisite
Acceleratoriga (Madrid/Salamanca).

▶V
 EEBISAIT

www.startupeuropepartnership.eu/
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ELI
TOETUSKAVAD
KAVA ▶

EUROOPA INVESTEERIMISPROJEKTIDE PORTAAL

POLIITIKA

–

TEENUSED

Portaal aitab projektiarendajatel (st ettevõtjatel) veebikeskkonnas investoritega kohtuda. Oma projekti portaalis
registreerides saab projektiarendaja muuta selle nähtavamaks suurele korrapäraselt portaali külastavate rahvusvaheliste
investorite võrgustikule.

TAOTLEMISNÕUDED

Erasektori projektiarendajatelt võetakse pärast projektivormide täitmist ja menetlemiseks vastuvõtmist teenustasu
kuni 250 eurot projekti kohta. Esimeses etapis on see teenustasu 100 eurot. Projekt (või väiksematest projektidest
koosnev programm) peab portaali lisamiseks vastama järgmistele kriteeriumidele:
- projekti kogumaksumus peab olema vähemalt 5 miljonit eurot;
- projekt peab kuuluma ühte nimetatud suure majandusliku lisaväärtusega sektoritest;
- projekt peab olema mõeldud elluviimiseks Euroopa Liidus;
- projekti arendaja peab olema liikmesriigis asutatud juriidiline isik, kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust;
- projekt peab olema kooskõlas liidu ja asjaomase liikmesriigi õigusega ning see ei tohi tekitada liikmesriigile või
komisjonile õiguslikke või maine või riikliku julgeolekuga seotud riske;
- projekti rakendamine peab olema alanud või peaks algama kolme aasta jooksul pärast EIPP-le esitamise kuupäeva;
projekti tuleb projektitaotluses selgelt kirjeldada investeerimisprojektina, taotluses esitatav teave peab olema täpne
ja näidata tuleb projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite suurus.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d, mõeldud põhjalikult välja töötatud projektidele

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html

KAVA ▶

LIFE

POLIITIKA

Keskkond ja kliimameetmed.

TEENUSED

LIFE on ELi rahastamisvahend, mis toetab keskkonnaprojekte, looduskaitseprojekte ja kliimameetmete projekte
kogu ELis.
Programm pakub kuni 60 % kaasrahastust loodussäästlike tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtmiseks
(puhtad tehnoloogiad). Iseäranis otsime turulähedasi projekte ehk projekte, mis
- pakuvad uusi tõestatavalt efektiivseid lahendusi keskkonna- või kliimamõju vähendamiseks, nt jäätmekäitluse,
ringmajanduse, ressursitõhususe, kliimamuutuse leevendamise või veekasutuse alal, ning mis
- on tehnoloogiliselt ja äriliselt piisavalt küpsed, et neid saaks projekti vältel rakendada turulähedastes tingimustes
(st tööstuslikus mastaabis või kommertsmastaabis).

TAOTLEMISNÕUDED

Ettepanekuid võib esitada iga Euroopa Liidus registreeritud juriidiline isik. Turulähedaste projektide taotlusi ootab Euroopa
Komisjon eelkõige eraettevõtetelt väikeettevõtetest suurettevõteteni.
Programm LIFE on paindlik: taotleja otsustab ise, kui kaua projekt kestab, kui suur on selle eelarve ning kas ta soovib
projekti ellu viia üksi või koos sama liikmesriigi või teiste liikmesriikide partneritega.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

–

–

Igas suuruses puhaste tehnoloogiatega tegelevad
ettevõtted, sh VKE-d ja idufirmad

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.ec.europa.eu/easme/en/news/co-funding-available-close-market-environment-and-climate-solutions

21/22

EU OPEN FOR BUSINESS

ELI
TOETUSKAVAD
KAVA ▶

PORTAAL „TEIE EUROOPA – ETTEVÕTLUS”

POLIITIKA

–

TEENUSED

See portaal aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel piiriüleselt tegutseda ning Euroopa ühtsest turust
kasu saada. See pakub teavet järgmistel teemadel: äriühingu asutamine ja kasvatamine, välisriiki laienemine,
maksustamisreeglid, turustamine välisriigis, toodetele kehtivad nõuded, finantsjuhtimine ja rahastuse leidmine
ning riigihanked.

TAOTLEMISNÕUDED

Portaal „Teie Euroopa – ettevõtlus” on mõeldud ELi VKE-dele, kes soovivad välisriiki laieneda ja ühtsest turust
kasu saada.

DJUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

JUURDEPÄÄS TURGUDELE

JUURDEPÄÄS ÄRIPARTNERLUSTELE

PEAMINE TOETUSESAAJA

x

x

x

Kõik VKE-d

PEAMINE TOETAJA

Euroopa Komisjon

▶V
 EEBISAIT

www.europa.eu/youreurope/business/
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