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Riigiabi ja vähese 

tähtsusega abi  



Riigiabi (1) 

• Haridus- ja teadusministri 21.08.2015 määrus nr 40 

„Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades“ (edaspidi NUTIKA määrus) § 1 sätestab abi 

andmise 

• Antav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi (VTA). VTA-st 

hiljem  

• Riigiabi mõiste: Igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest 

ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab 

kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või 

teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, 

kuivõrd see mõjutab liikmesriikidevahelist kaubandust  

 



Riigiabi (2) 

• Riigiabi andmise keeld ei ole absoluutne, eksisteerivad 

erandid  

• ELTL artikli 107 lõike 3 alusel on erand, mille puhul abi 

võib pidada ühisturuga kokkusobivaks, ka Teadus- ja 

arendustegevus  

• Kui antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 

lõike 1 mõistes, siis lähtutakse toetuse andmisel 

komisjoni määrusest (EL) nr 651/2014 (edaspidi üldine 

grupierandi määrus, ÜGEM), artiklist 25, ja sellele 

kohaldatakse nimetatud määruses ja 

konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut. 
 



ÜGEM art 25 (1) 

Artikkel 25 Teadus- ja arendusprojektidele antav abi 

 

Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi on 

aluslepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses siseturuga 

kokkusobiv ja vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 

kohasest teavitamiskohustusest, kui täidetud on  

• artiklis 25 ja 

• I peatükis sätestatud tingimused 

 



ÜGEM art 25 (2) 

• Teadus- ja arendusprojekti abi saav osa peab olema 

täielikult liigitatav ühe või mitme järgneva kategooria alla: 

a) alusuuringud 

b) rakendusuuringud  

• Teadus- ja arendustegevusprojektide abikõlblikud kulud 

sh turutingimustel välisallikast ostetud või litsentsitud 

lepinguliste teadusuuringute, teadmiste ja patentide 

kulud ning üksnes projekti jaoks kasutatud 

nõustamisteenuste ja muude sarnaste teenuste kulud  

• Toodud on abi osakaalud abisaajate lõikes 



ÜGEM I peatükk üldtingimused (1)  

Artikkel 2 mõisted 

• Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad” ehk „VKEd” — I lisas 

sätestatud kriteeriumitele vastavad ettevõtjad  

I lisa Artikkel 6  Ettevõtja andmete kindlakstegemine  

• Autonoomse ettevõtja puhul tehakse andmed, sealhulgas töötajate 

arv, kindlaks üksnes selle ettevõtja raamatupidamisaruannete 

põhjal  

• Partnerettevõtjaid või sidusettevõtjaid omava ettevõtja andmed, 

sealhulgas töötajate arv, tehakse kindlaks ettevõtja 

raamatupidamisaruannete ja muude andmete põhjal või kui on 

olemas ettevõtja konsolideeritud aruanded või nende ettevõtjate 

konsolideeritud aruanded, millega ettevõtja on konsolideeritud, siis 

kõnealuste aruannete põhjal  



ÜGEM I peatükk üldtingimused (2)   

Artikkel 2 Mõisted  

• Mõisted teadus- ja arendustegevuseks ning 

innovatsiooniks antava abi puhul  

– rakendusuuringu ja tootearenduse mõiste 

– reaalturutingimused — pooltevahelise tehingu tingimused ei erine 

nendest, mis oleksid kehtinud sõltumatute ettevõtjate vahel, ja 

puudub salajane kokkulepe. Iga tehing, mis tuleneb avatud, 

läbipaistvast ja mittediskrimineerivast pakkumismenetlusest, 

loetakse reaalturutingimuste põhimõttele vastavaks  

• Raskustes olev ettevõtja – toetust ei anta  

• Ergutava mõju tingimused 



ÜGEM I peatükk üldtingimused (3) 

Raskustes olev ettevõtja, väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtja 

• Kui on tegemist piiratud vastutusega äriühinguga (v.a 

VKE, mis on eksisteerinud vähem kui kolm aastat, või 

riskifinantseerimisabi puhul VKE, millel on kulunud 

vähem kui 7 aastat esmamüügist, mis kvalifitseerub 

riskifinantseerimisinvesteeringu saamiseks pärast valitud 

finantsvahendaja hoolsuskohustuse menetlust), kes on 

akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma 

märgitud osa- või aktsiakapitalist (Netovara suhe osa- või 

aktsiakapitali <0,5) 

 

 



ÜGEM I peatükk üldtingimused (4) 

 

Raskustes olev ettevõtja, suurettevõtja 

 

Ettevõtja puhul, mis ei ole VKE, kui viimase kahe aasta 

jooksul: 

• ettevõtja arvestuslik finantsvõimendus on olnud suurem 

kui 7,5 ja 

• ettevõtte EBITDA suhe intressimaksete kattevarasse on 

olnud alla 1,0.  



ÜGEM I peatükk üldtingimused (5)  

Artikkel 6 Ergutav mõju 

 

• Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile 

esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö 

alustamist (abi taotleja peab enne tegevustega alustamist olema 

esitanud abi andjale taotluse, milles on artikli 6 lg 2 toodud info) 

• Peale pakkumiste saamist /riigihanke läbiviimist kui sõlmitakse teenuse 

osutamiseks leping ning see ei sisalda eritingimusi lepingu kehtima 

hakkamise osas, siis loetakse, et lepinguga on võetud kohustused lepingu 

allkirjastamisega ja kui see on varasem kui taotlus esitamine, ei ole ergutava 

mõju nõue täidetud 

• Näiteks ei tohi sõlmida projektiga seotud töölepinguid enne taotlust (va juhul, 

kui jõustumine on pandud sõltuma taotluse esitamisest – edasilükkav 

tingimus) 

 



 

ÜGEM I lisa 

Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamiseks 

kasutatavad andmed ning võrdlusperiood  

• Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamiseks kasutatakse 

viimase heakskiidetud aruandeperioodi andmeid ning need 

arvutatakse aastapõhiselt. Neid arvestatakse kontode sulgemise 

kuupäeva seisuga.  

• Kui ettevõtja leiab kontode sulgemise kuupäeval, et ta on aasta 

jooksul ületanud või langenud allapoole sätestatud töötajate arvu või 

rahalisi künniseid, ei too see kaasa keskmise suurusega, väikese või 

mikroettevõtja staatuse kaotust, välja arvatud juhul, kui künniseid 

ületatakse kahel järjestikusel arvestusperioodil.  



Riigiabi või vähese tähtsusega abi 

(VTA) 

• Kui tegevuste toetamiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi, lähtutakse toetuse 

andmisel komisjoni määrusest (EL) nr 1407/2013, ja sellele kohaldatakse nimetatud 

määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut 

• VTA-d ei anta ettevõtjatele, kes tegutsevad kalandus- ja vesiviljeluse, 

põllumajandustoodete esmase töötlemise sektoris 

• Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme 

eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot jooksul). Oluline on 

otsus, mitte väljamakse. NB! 

– Ettevõtja = kontsern (VTA määruse art 2 lg 2) 

– Kumuleerimine varem saadud VTAga (nii horisontaalse kui kalandusliku, põllumajandusliku ja 

üldhuviteenuste VTAga) 

• VTA ei anta raskustes olevale ettevõtjatele (kui abi antakse struktuurivahenditest) 

• VTA andmisel ei kehti ergutava mõju tingimused. NUTIKA määrus § 6 lg 6 Kui toetust 

antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei 

kohaldu. 

 



Riigiabi ja VTA andmisega seotud 

dokumentide säilitamine 

• Riigiabi: Abi andmisega seotud dokumentide säilitamise 

nõue - 10 aastat päevast, mil abimeetme alusel viimast 

korda abi anti (= otsustati) (ÜGEM art 12) 

• VTA: Abi andmisega seotud dokumentide säilitamise 

nõue - 10 aastat päevast, mil abimeetme alusel viimast 

korda abi anti (= otsustati) (VTA määruse art 6 lg 4) 



Kulude abikõlblikkus 



Kulude abikõlblikkus (1) 
Tegevuse määrus § 7  

Taotleja on kohustatud järgima perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse seaduse §-s 26 sätestatud kohustusi 

seoses hankimisega. 

• (1) Toetuse saaja on kohustatud järgima riigihangete seadust, kui ta 

on hankija riigihangete seaduse tähenduses. 

• (6) Kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust 

ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma 

käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest suurem, peab ta 

järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid. 



 

Kulude abikõlblikkus (1) 
Tegevuse määrus § 7  

Abikõlblikud kulud peavad vastama ÜGEMi artikli 25 abikõlblikele kuludele.  

1) tegevuste elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise 

teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulud; 

2) vahendite ja seadmete kulud sel määral ja sellise ajavahemiku jooksul, mil neid 

kasutatakse projekti jaoks. Kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu 

nende kasutusea vältel, peetakse abikõlblikuks seadmete kasutuskulu maksumuse 

arvestamist läbi asutuse amortisatsiooniarvestuse metoodika, kui seade on soetatud 

ja toetuse saaja on selle eest tasunud projekti abikõlblikkuse perioodil ja mis põhineb 

üldiselt aktsepteeritaval raamatupidamistaval; 

3) muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud nagu materjalikulud, varustuse ja 

samalaadsete toodete kulud; 

4) taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate personalikulud  

5) turutingimustel ostetud ja üksnes projekti jaoks kasutatud nõustamisteenuste ja 

muude sarnaste teenuste kulud. 

Punktides 2–5 nimetatud kulude osakaal ei tohi ületada 40% projekti abikõlblikest 

kuludest  



Näide projekti abikõlblike kulude ja 

toetuse kohta (väikeettevõtja) 

• Rakendusuuringu läbiviimise (arendusplaani) abikõlblik maksumus pakkumuse alusel  

550 000 eurot 

• Taotleja maksimaalne projekti kulude määr võib olla 366 666,67eurot 

(550000*40%/60%=366666,67 eurot) st 40% projekti abikõlblikust maksumusest  

 

 

 

 

• Toetuse saamiseks saab esitada rakendusüksusele abikõlblikke kulusid mahus  

916666,67 eurot. Esitatakse arved ja maksekorraldused. Arved peavad olema 

makstud 100% sh mitteabikõlbliku käibemaksu osa  

• Rakendusüksus maksab peale maksetaotluse menetlemist toetuse saajale 70% arvel 

olevate abikõlblike kulude maksumusest (maksumus ilma käibemaksuta) 

Arendusplaan  550 000,00 60% 

Taotleja oma kulud 366 666,67 40% 

Kokku abikõlblikud kulud  916 666,67 100% 

Toetus abikõlblikest kuludest    641 666,67 70% 

Omafinantseering abikõlblikest kuludest 275 000,00 30% 



 

Kulude abikõlblikkus (2)  
Abikõlblikud personalikulud ÜM §-s 3 sätestatud 

tingimustele 

 

1) palk proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga; 

2) puhkusetasu proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga; 

3) teenistusest või töölt vabastamise, töölepingu või teenistussuhte lõpetamise 

ja muud seadusest tulenevad hüvitised proportsionaalselt projektiga seotud 

ajaga; 

4) seadusest tulenevad maksud ja maksed; 

5) seadusest tulenev lähetusega või töö- ja ametiülesande täitmisega 

seotud kulu; 

6) koolituskulu; 

7) töötaja ja ametniku tervisekontrolli kulu proportsionaalselt projekti heaks 

töötatud ajaga. 



Kulude abikõlblikkus (3)  
Abikõlblikud personalikulud 

• Kui personalikulu hüvitatakse tegelike kulude alusel ning töötaja täidab 

lisaks projekti raames tehtavale tööle samas asutuses ka muid 

tööülesandeid, tõendatakse projekti heaks töötatud aega tööajatabeliga 

(TL-iga töötamisel) või on projektile kuluv kuu tööaja osakaal toodud 

lepingus või muus dokumendis.  

• Füüsilise isikuga sõlmitud võlaõigusseaduses nimetatud töövõtu- või 

käsunduslepingu alusel tekkiva personalikuluna loetakse abikõlblikuks 

proportsionaalselt projekti heaks kulunud ajaga teenuste eest makstavat 

tasu, mida maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega, 

ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, 

kui erinevate teenuste eest makstavad tasud on eristatud  

• TVL või KL puhul rakendatakse hankimise kohustust (kui sisse ostetavate 

lepinguliste tööde maht on 5000 eurot või suurem koos maksudega, peab 

järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid.) 

 



Kulude abikõlblikkus (4) 

• Vahendite ja seadmete kulud ulatuses ja ajavahemikul, 

mil neid kasutatakse projekti jaoks – taotluses selgitada, 

maksetaotlusega esitada dokument, mille alusel kulude 

arvestus toimub (raamatupidamise sise-eeskiri)  

– kui toetust antakse riigiabina, ei ole varem soetatud 

seadmete amortisatsioon projektis abikõlblik kulu 

– kulude arvestuse aluseks on raamatupidamise sise-eeskirjas 

sätestatud amortisatsiooniarvestus või rendileandjaga 

kokkulepitud rendisumma 

– vahendite ja seadmete hankimisel rakendatakse (kui sisse 

ostetavate lepinguliste tööde maht on 5000 eurot või suurem, 

peab järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid 

 

 



Kohustused seoses hankimisega (1) 

• Grupierandi määruse art 2 Mõisted p 89 toob reaalturutingimuste 

mõiste — pooltevahelise tehingu tingimused ei erine nendest, 

mis oleksid kehtinud sõltumatute ettevõtjate vahel, ja puudub 

salajane kokkulepe. Iga tehing, mis tuleneb avatud, läbipaistvast ja 

mittediskrimineerivast pakkumismenetlusest, loetakse 

reaalturutingimuste põhimõttele vastavaks. 

 

• Soovitame toetuse taotlejatel kasutada pakkumuste küsimiseks 

Riigihangete Registri (RHR) keskkonda või küsida vähemalt 3 

pakkumist potentsiaalsetelt teenuse pakkujatelt (vt. 

http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/

nutikas-teaduspartnerid/). 

 

http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/
http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringutetoetused/nutikas/nutikas-teaduspartnerid/


Kohustused seoses hankimisega (2) 

• Prioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus § 26 lg 6: 

kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus 

on ilma käibemaksuta võrdne 5000 euroga või sellest 

suurem, peab ta järgima riigihangete seaduse §-s 3 

sätestatud põhimõtteid 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017015?leiaKehtiv 

 

• Hankijaks määratlemine ei sõltu eraõigusliku juriidilise isiku tahtest, 

vaid faktilistest asjaoludest 

– kas ettevõte täidab avalikku ülesannet,  

– kas tal on ärilised eesmärgid või ei,  

– kas teda rahastatakse riigi või kohaliku omavalitsuse poolt  

 

 
 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017015?leiaKehtiv


 

Kohustused seoses hankimisega (3)  
RHS üldpõhimõtted 

1) Avaliku raha säästlik kasutamine  

2) Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine  

3) Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine  

4) Olemasoleva konkurentsi kasutamine ostmisel, konkurentsi 

edendamine  

5) Konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine  

6) Keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine  

 

RHS üldpõhimõtete täitmine tagab ka ÜGEM art 25 nõude täitmise  

• turutingimustel välisallikast ostetud või litsentsitud lepinguliste 

teadusuuringute, teadmiste ja patentide kulud 



Äriplaan 



 

Taotlusega esitatakse äriplaan ...   

• Taotleja äriplaan vastavalt rakendusüksuse kehtestatud 

näidisele rakendusuuringu või tootearenduse tulemuste 

kasutamise kohta  

• Esitatakse eesti keeles  

• Näidis kodulehel 

• Näidises on toodud juhtnöörid, mida äriplaanis 

kajastada  

• Võib kasutada sihtasutuse kodulehel olevat näidist või 

ettevõtja enda poolt koostatud vormi, kus on kajastatud 

kõik näidises toodud teemad  

 



 

1. Kokkuvõte  

 

Kokkuvõte peab sisaldama vähemalt järgmist: 

• äriidee lühikirjeldus, 

• ettevõtte kogemus antud projekti valdkonnas, 

• projekti maksumus, finantseerimise allikad, 

• eeldatavad tulemused. 



2. Ettevõtte kirjeldus ja projekti 

eesmärgid 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist: 

– projekti majanduslik mõju, selle vastavus taotleja ja 

partneri vajadustele, 

– ettevõtte pikaajalised (kuni 5 aastat) eesmärgid, 

soovitavad tähtajalised ja mõõdetavad tulemused, 

– projekti mõju ettevõtte eesmärkide täitmisele. 

 



3. Projekti eeldatavad tulemused 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist: 

• kuidas toode/teenus lahendab arendusplaanis toodud probleemi(e),  

• tootmise või teenuse osutamise protsess,  

• tootmise / teenuse osutamiseks juba olemasolevad ressursid ja 

vajaminevad investeeringud,  

• toote/teenuse hind ja hinnakujunduse alused, konkureerivate 

toodete/teenuste hinnad (kui neid on), 

• toote asetus lisandväärtuse ahelas, st kas on tegemist tooraine, 

komponendi või valmistootega ning kas toodet juba pakutakse turul 

või on see uudistoode. 

 



4. Turuanalüüs 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist: 

• kliendigruppide valik (kellele tasub toodet/teenust eelkõige pakkuda 

ja miks), prognoosides toodud müügimahtude põhjendused,  

• nõudlus sarnase toote järele turul, sh turunõudluse kogumaht 

ja ettevõtte turuosa, 

• turul valitsev hinnatase, millise hinnaga samalaadse 

kvaliteediga samalaadset toodet turul müüakse, 

• konkurentide ja teie konkurentsieelis, 

• kui arendatav toode on osa suuremast tootest, siis suurema toote 

planeeritav turumaht ning peamised kliendid ja konkurendid.  

Kirjeldusele lisage võimalusel viited allikatele, milledele teie väited 

tuginevad. 



5. Turundusplaan 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:  

• peamised turunduskanalid ning põhjused, miks need 

on valitud,  

• turunduskanalite kasutamine erinevatel äriplaani 

etappidel,  

• vajalikud ressursid turundustegevusteks, 

turundustegevuste ajakava,  

• erinevate kanalite kasutamisel oodatav müügitulemus, 

• kliendini jõudmine, peamised toote müügikanalid. 

 



6. Tegevusplaan 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:  

• konkreetse tegevuse nimetust ja vajadusel lühiselgitust,  

• tegevuse tulemust,  

• tulemuse saavutamise aega. 

 

 
 

Ei ole arendusplaani vaid äriplaani elluviimise 

tegevusplaan sisaldades ka finantsprognoosides 

kajastatud 5 aastat peale projekti lõppu 

 

Tegevus  Oodatav tulemus  Tulemuse saavutamise aeg  

      



7. Meeskond ja juhtimine 

Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:  

• meeskonna kogemused ja rollid ettevõttes (haridus, 

kompetentsid, eelnev ettevõtluskogemus, valdkondlik 

kogemus), 

• tööjõuvajadus tootearenduseks, toote müüki 

jõudmiseks ja tootmiseks, 

• vajamineva tööjõu motiveerituse tagamine (töötasu + 

muud tegevused). 

 



8. Riskianalüüs 

Analüüs peab sisaldama vähemalt järgmist:  

• võimalikud ettevõtlusriskid sh 

o siseriskid, näiteks vähenenud tulud, kasvanud kulud ning äri- ja 

finantsriskid, jne,  

o välisriskid, näiteks makromajanduslik olukorra halvenemine, 

turusituatsiooni muutumine, seadusandluse muutumine, energia, 

kütuse vms hinnatõus, uued konkurendid, investeeringuriskid, 

ekspordi puhul sihtriigi võimalik maarisk ja seadusandluse 

muutumine, jne 

• stsenaarium juhuks, kui riskid peaksid realiseeruma. 

 



9. Projekti eelarve, selle põhjendatus  

Projekti eelarve määruse § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 

toetatavate tegevuste (rakendusuuring ja tootearendus) ja 

määruses sätestatud abikõlblike kulude lõikes  

• tuues välja iga kulu juures ka mitteabikõlblikud kulud 

• põhjendades projekti eelarve vajadust ning selgitades 

milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve kokku 

pandud.  

• Vt näidistabelit äriplaani 9. osa selgituses  



10. Projekti elluviimise rahastamine, 

sh omafinantseeringu katmine 

Kirjeldatakse, kuidas projekti läbiviimist rahastatakse 

(punktis 9 toodud eelarvevahendid saadakse) 

• Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist: 

– selgitused toetuse taotleja maksevõime ja omakapitali osas, 

– kui toetuse taotlejal majandustegevus puudub või kui 

majandustegevuse tulust ei ole võimalik katta projekti elluviimise 

kulusid, siis kirjeldus, kust ja kellelt projekti elluviimiseks vajalikud 

vahendid saadakse. 

• Äriplaanile lisatakse projekti finantseerijate/investorite 

kinnitused investeeringute/laenude ja nende suuruse 

kohta. 

 



11. Finantsprognoosid (1) 

• Arendatava tootega/teenusega seotud peamiste 

finantsnäitajate prognoosid (bilanss, kasumiaruanne, 

rahakäibe aruanne).  

• Finantsprognoosides kajastatakse projekti 

finantseerimise kulud (projekti eelarve) ja arendatava 

toote kulud ja tulud 5 a peale projekti lõppu st 

prognoosid on projektiperioodi ja projektijärgse 

perioodi kohta.  

• Finantsnäitajad esitatakse nii kogu ettevõtte kohta ning 

projekti raames arendatava toote kohta eraldi.  

 



11. Finantsprognoosid (2) 

Äriplaani lisadena esitatakse: 

• bilanss, 

• kasumiaruanne, 

• rahakäibe aruanne,  

Finantsprognooside selgitused esitatakse osas 11, sh 

kasumiläve selgitused (ja ikka projektiga seotud 

finantsprognooside põhjal, mitte kogu ettevõtte 

majandustegevuse näitajate põhjal) 

• Näidistabelid finantsanalüüsi koostamiseks: Lisa 4: 

http://www.struktuurifondid.ee/et/tulu_teenimine 

http://www.struktuurifondid.ee/et/tulu_teenimine


IV. KOHUSTUSLIKUD LISAD 

• Finantsprognoosid 

• Taotleja ja partneri bilanss, mis ei ole vanem kui kuus kuud 

• Taotleja ja partneri kasumiaruanne, mis ei ole vanem kui kuus kuud 

• Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia, auditeerimiskohustusega taotlejal 

audiitori otsusega juhul, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav (esitatakse, kui 

taotlejal on olnud kohustus raamatupidamisseaduse alusel majandusaasta aruanne 

esitada) 

• Seotud ettevõtete viimase majandusaasta kinnitatud aruande koopia juhul, kui 

aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav (esitatakse kui taotlejal on seotud ettevõtteid) 

• Kontserni liikmete skeem ning konsolideeritud majandusnäitajad, kui taotleja kuulub 

kontserni. Konsolideeritud majandusnäitajad esitatakse, kui need ei ole äriregistrist 

kättesaadavad. 

• Tõendus projekti kulude, sh omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude, tasumise 

suutlikkuse kohta (nt. garantiikiri/kinnituskiri) kui taotleja maksevõime ei võimalda 

projekti kulusid katta 

• Partnerite tegevuse kirjeldus, sh roll projektis kui projekti viivad ellu nii toetuse taotleja 

kui  partnerid 

 

 



 

Äriplaani sisu olulisus taotluse 

hindamisel  

Hindamiskriteerium 2 Projekti majanduslik mõju ja 

efektiivsus (sh vastavus taotleja vajadustele, äriplaani 

relevantsus ja taotleja võimekus ning projekti eelarve 

põhjendatus), 30% koondhindest  

– Projekti vajalikkus on väga hästi põhjendatud, kajastatud on 

probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus  

– Projekti eesmärgid on konkreetselt määratletud ja tegevusplaan 

konkreetselt kajastatud  

– Finantsprognoosid on väga selged, reaalsed ja ambitsioonikad 

ning nende saavutamine projekti lõpuks on taotleja võimekust 

ning projekti ettevalmistust arvesse võttes väga tõenäoline 



 

• Anname riigiabi või VTA-d, millel omad reeglid. Ohukohad:  

– ergutava mõju olemasolu  

– toetuse saaja määratlus  

– abi andmine raskustes olevatele ettevõtjatele 

– dokumentide olemasolu  

• Projekti abikõlblike kuludega seotud RHS üldsätete täitmise 

kohustus  

• Tasuvusanalüüs ja projekti finantsplaan kuuluvad reeglina iga 

projekti juurde kui toetust taotletakse EL struktuurifondidest  

 


