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SUUREM ÜHISKONDLIK HEAOLU

PAREM ETTEVÕTLUSKESKKOND

EESTI ETTEVÕTETE SUUREM RAHVUSVAHELINE 
KONKURENTSIVÕIME (SUUREM LISANDVÄÄRTUS)

PAREMAD EELDUSED 
ETTEVÕTLUSE 

ARENGUKS
1. 

Rohkem 
jätkusuutlikke ja 

kiiresti 
kasvavaid 
ettevõtteid

3. 
Ettevõtete 

suurem 
tootearendus-

ja 
tehnoloogiline 

võimekus
5. 

Piirkondade 
terviklik ja 

tasakaalustatud 
areng

2. 
Ettevõtete 

suurem  
ekspordi-

võimekus ja 
rahvusvahelis-

tumine

4. 
Suuremad 
turismitulud

MÕJU EESMÄRGID JA ALLEESMÄRGID



OOTUSED

• Suureneb ekspordikäive
• Suureneb eksportivate ettevõtete arv
• Tekib juurde innovaatilisi tooteid
• Avanevad uued turuvõimalused
• Suureneb loodav lisandväärtus töötaja kohta



• Riiklikud maksud tasutud
• Piirang - madala maksumääraga territoorium
• Likvideerimis- või pankrotimenetlus, pankrotiotsus
• Omakapital
• Omafinantseering
• Vähese tähtsusega abi (200 000.- EUR)
• Varasema toetuse tagasimaksed
• Välistused

NÕUDED TAOTLEJALE



• Ekspordiplaan / Äriplaan / Projekti kirjeldus
• Lähteülesanded / Pakkumised
• Taotlusvorm / Eelarvevorm
• Kasumiaruande ja rahavoogude prognoos
• Viimase majandusaasta auditeeritud aruanne
• Jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne
• Meeskonna kompetentsi tõendavad dokumendid
• Volikiri

TAOTLUSE DOKUMENDID

NB! Nõutavate dokumentide arv ja nimetus on määruste lõikes erinev, mistõttu käesolev loetelu võib määruste lõikes erineda



Infopäringud, kontaktide vahendamine

Diagnostika

Eksporditurunduse toetus

Ühisturunduse toetus

Välismessi toetus

Ekspordivaldkonna koolitused

Aasta Eksportöör

TOETUSSKEEMID

Arendustöötaja Kredex

EAS-i 
välisesindused

Tootearendus

Tehnoloogia-
investeeringud Partnerid

Teadmised /
oskused Klastrid



• Eksporditurunduse koolitus
• Ekspordi Akadeemia

• Uus koolitusplaan väljatöötamisel. Jälgige 
EAS-i kodulehte!

EKSPORDIVALDKONNA KOOLITUSED



• Messistendi rendiga seotud kulud
• Messistendi kujundamine ja ehitamine
• Messistendi inventari üürimine
• Messistendi ja ekspositsiooni transpordikulu
• Info ja reklaammaterjalide valmistamine
• Reklaamipinna kulu messil
• Osavõtukulu messi eriprogrammidest
• Sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad
• Projektijuhi personalikulu (ühisstendi korral)

VÄLISMESSITOETUSED



• Sihtturgudele suunatud turundusürituste läbiviimine 
välisriigis või Eestis

• Projektiga seotud seminaride, infopäevade ja 
ümarlaudade korraldamine kasusaajatele

• Info- ja reklaammaterjalide valmistamine ja 
tellimine

• Püsiekspositsiooni eksponeerimine sihtturul
• Sihtturgude uuringute läbiviimine

ÜHISTURUNDUSE TOETAMINE



EKSPORDITURUNDUSE 
TOETAMINE

• Toodete sihtturu nõuetega vastavusse viimine

• Tootenäidiste ja reklaammaterjalide valmistamine 
ning tellimine

• Ekspordiplaanis kirjeldatud toodete või teenuste 
brändi väljatöötamine ja kaubamärgi registreerimine

• Sihtturu külastamine ja sihtturule suunatud 
turundusürituste korraldamine välisriigis või Eestis

• Sihtturule suunatud välismessil osalemine ja 
püsiekspositsiooni eksponeerimine

• Sihtturu uuringute läbiviimine



• Rakendusuuringu läbiviimine
• Tootearenduse läbiviimine
• Teadusasutuse rakendusuuringu läbiviimine
• Eeluuringute läbiviimine
• VKE rakendusuuringu või tootearenduse projekti 

käigus tekkiva tööstusomandi esmase õiguskaitse 
taotlemine

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 
TOETAMINE (I)

Ei toetata projekte, mille eesmärgiks on üksnes:
Tehnoloogia, tootearendusprotsessi, seadme  soetamine, hooldus/remont
Uue ärimudeli või disainilahenduse loomine, täiendamine
Tööstusomandi õiguskaitse

Eesmärk: Konkurentsivõime suurendamine läbi uute toodete, teenuste, 
tehnoloogiate, tootearendusprotsesside arendamise või olemasolevate olulise 
täiustamise



Eeluuringu korral toetatavad tegevused:

• Arendatava tehnoloogia, toote, teenuse või protsessi 
teostatavuse plaani koostamine (sh turu-uuring)

• Arendatava tehnoloogia, toote, teenuse või protsessi 
tööstusomandi alase infouuringu teostamine

• Mitmeid osapooli haarava või rahvusvahelise 
ulatusega rakendusuuringu- või tootearendusprojekti 
ettevalmistamine

• Tehnoloogia teostatavuse uuring
• Muu rakendusuuringu- või tootearendusprojekti 

ettevalmistamisele vahetult kaasa aitav tegevus

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 
TOETAMINE (II)



• Strateegia väljatöötamine ja juurutamine
• Juhtimissüsteemide väljatöötamine ja juurutamine
• Tootmis- ja tehnoloogiaalane nõustamine
• Ettevõtte diagnostilise auditi läbiviimine
• Brändide, kaubamärkide ja disainilahenduste 

väljatöötamine ja juurutamine
• Turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine
• Patendiuuringute läbiviimine
• Tööalane täiendkoolitus
• Õppereisid

TEADMISTE JA OSKUSTE 
ARENDAMISE TOETAMINE



ARENDUSTÖÖTAJA KAASAMISE 
TOETAMINE (I)

1. Arendatakse uusi tooteid, 
teenuseid, tehnoloogiaid, 

protsesse

2. Suureneb rahvusvaheline 
turundusvõimekus

3. Areneb ettevõtja ärimudel
4. Paraneb ettevõtjate ning 

teadus/arendusasutuste 
vaheline koostöö

4. Paraneb ettevõtjate ning 
teadus/arendusasutuste 

vaheline koostöö

Toetuse andmise eesmärk



ARENDUSTÖÖTAJA KAASAMISE 
TOETAMINE (II)

Toetust on võimalik taotleda
• TA asutuste ja suurettevõtja töötajate kaasamine Eestis 

registreeritud VKE-sse
• Väljaspool Eestit registreeritud VKE-de töötajate kaasamine Eestis 

registreeritud VKE-sse
• TA asutuste ja suurettevõtjate töötajate kaasamine Eestis 

registreeritud suurettevõtjasse

Nõuded arendustöötajale:
• Eestist, teadusasutuse või suurettevõtte töötaja
• Väljastpoolt Eestit registreeritud VKE, SE või teadusasutuse töötaja
• Vähemalt viie (5) aastane rahvusvaheline töökogemus
• Töötamisaeg olemasoleval töökohal – kaks (2) aastat
• Kolmanda taseme haridus



ARENDUSTÖÖTAJA KAASAMISE 
TOETAMINE (III)

• Kulud personaliotsingule
• Arendustöötaja töötasud koos riiklike maksudega
• Arendustöötaja lähetusega seotud majutus- ja 

transpordikulud ning päevarahad



Ekspordi-
turundus

Messitoetus Ühis-
turundus

Min toetuse suurus 
(EEK)

150 000.- 30 000.- 40 000.-

Max toetuse suurus 
(EEK)

2 500 000.- 1 000 000.- 1 000 000.-

Projekti pikkus 12 … 24 kuud … 24 kuud …24 kuud

Taotluste vastuvõtt Jooksvalt Jooksvalt Jooksvalt

Oma-
finantseering

50% 50% 50%

TOETUSTE TINGIMUSED



Arendus-
töötaja

Toote-
arendus

Teadmised/
oskused

Min toetuse 
suurus (EEK)

puudub 500 000.- 35 000.-

Max toetuse 
suurus (EEK)

puudub 50 000 000.- puudub

Projekti pikkus … 36 kuud ---
kuni 30.06.2015

…12 kuud

Taotluste 
vastuvõtt

Jooksvalt Jooksvalt Jooksvalt

Oma-
finantseering

50% Rakendusuuring 40%
Tootearendus 65%

50%

TOETUSTE TINGIMUSED



KLIENDIHALDUS TÄNA



EAS-i TOETUSE TAOTLEMINE



MIDA EAS OOTAB / HINDAB

Visioon ja 
eesmärgid

Tootmine / 
tooted /  

protsessid

Organisats-
iooniline 
võimekus

Finants-
suutlikkus

Realistlik ja 
detailne 

tegevuskava

Turu-uuringud
Ärikeskkonna 

analüüs

Turundus-
meetmed

Sihtrühma 
valik

Turustus-
kanali valik

Sihtriikide 
valik

Toote valik
STRATEEGILINE LÄHENEMINE



INFO

EAS-i kodulehekülg: www.eas.ee
Ülevaade toetusmeetmetest (sh määrused, taotlusdokumendid …)
EAS-i välisesindused
Info eksportöörile
Ekspordipäringu esitamine
Ekspordivaldkonna koolitused
Konsultantide andmebaas

EAS-i infotelefon: 6 279 700

Toomas Molok kliendihaldur / ettevõtluskonsultant

toomas.molok@eas.ee
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Tänan tähelepanu eest!

Toomas Molok
toomas.molok@eas.ee  


