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Millises liigas võistleme, kuidas kompenseerida tööturu 
arenguid?  

• 2000. aastal moodustas Eesti tööstus-sektori 
tootlikkus EL-28 keskmisest 32%. 2008. aastal 
juba 48%. Praeguseks on vahe vähenenud vaid 
58%-ni (allikas: Tööstuspoliitika roheline rmt ja MKMi

arvutused)

• Tööturg - tööhõive kõrge tase ja palkade kiire 
kasv. Keskmine palk kasvab mulluse 1314 
euroga võrreldes  2018.  aastal 1404 ja 2019. 
aastal 1484 euroni.

• Tööga hõivatud inimesi on varasemate 
aastatega võrreldes rekordiliselt palju (tööl 
käivate inimeste arvu kasv 1 %). 

• 2019. aastal hõive kasv aeglustub 0,1 %-le, sest 
vaba tööjõu ressurss on ammendumas. (allikas: 

RaM prognoos 2019)
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Ettevõtluse lisandväärtus

Allikas: Äriregister; EASi arvutused Äriregistri andmete alusel, 2018.
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Tootearendus: 
Innovatsiooni- ja arendusosak
Tootearendus
Ettevõtte arenguprogramm

Tööstuse digitaliseerimine: 
Digidiagnostika
Digitoetus
Norra Green ICT

Ettevõtte laienemine: 
Tugiteenus- ja arenduskeskus
Suurinvestor
Ettevõtja võrkudega liitumine

Rahvusvahelistumine: 
Välisvärbamine

Teised asutused: 
Ettevõtete ressursitõhusus (KIK) 
Ida-Viru tööstusinvesteeringud (RTK) 
Nutika spetsialiseerumise 
rakendusuuringud (Etag, Archimedes)
Starditoetus (RTK)

Toetused

Loomemajandus ja turism:
Loomeettevõtja ekspordivõimekus
Turismiettevõtte ärimudel

Innovatsioon: 
Tehnoloogia arenduskeskused
Innovatsiooni edendavad hanked 
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Eesmärk

toetada VKEde esmakordsete kontaktide loomist ja jätkukoostööd ettevõtte ja 
innovatsiooniteenuse pakkuja vahel;

võimaldada ettevõttel saada oma uuendusliku idee teostatavuse ja tasuvuse 
kohta rakendatavat teavet.

Toetus

IO kuni 4 000 eurot, 80%

AO kuni 20 000 eurot, 70%

IO projekt kuni 12 kuud, AO kuni 18 kuud

Innovatsiooni- ja arendusosak (IO/AO)
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Ülikoolid ja kõrgkoolid, rakenduskõrgkoolid, 

Tehnoloogia arenduskeskused

Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, mille puhul projekti elluviimise eest 
vastutab inseneri kutsega (vähemalt tase 7) töötaja. Akadeemiline kraad ei võrdu kutsega! 

EL riikide akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid

Eesti standardikeskus, Metrosert AS ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid, 
Patendiamet, patendivolinikud

AO puhul lisaks teostatavus- ja tasuvusuuringud (jur.isikud kes pakuvad oma 
pädevusvaldkonnas nõustamisalaseid ja uuringute läbiviimisega seotud teenuseid, vt. ka 
valikukriteeriumid)

Innov.-ja arendusosak, teenusepakkujad
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Kulud

ostetavad teenused piiratud hulgalt teenuseosutajatelt;

Arendusosakus lisaks: 

töölepinguga uue arendustöötaja personalikulu (vähemalt 0,5 koormusega, 
20 tundi nädalas). Kuni 50% abikõlblikust kulust;

materjalid kuni 20% abikõlblikust kulust.

Innovatsiooni- ja arendusosak
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Eesmärk

Aidata tööstussektori ettevõtjal kasvatada läbi tootearenduse müügitulu uutest 
toodetest ja teenustest.

Taotleja

Äriühingu viimase 2 aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 €.

Toetus

20 000 kuni 500 000 eurot;

väikeettevõtjale 45%, keskmise suurusega ettevõtjale 35%, suurettevõtjale 
25%;

projekt kuni 36 kuud

Tootearendus (TA)
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Mis on tootearendus (TAr) ehk GE, art.2, 86)
• TAr - olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja 

oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja kasutamine uute või täiustatud 
toodete, protsesside või teenuste arendamise jaoks. 

• Siia hulka võivad kuuluda ka tegevused, mille eesmärk on uute toodete, protsesside või 
teenuste mõisteline määratlemine, kavandamine ja dokumenteerimine.

• TAr võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide 
loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, katsetamist ja valideerimist reaalsusele 
vastavas tööseisundi keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või 
teenust tehniliselt täiustada.

• TAr hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate prototüüpide ja 
katseprojektide arendamine, kui prototüüp on tingimata kaubanduslik lõpptoode ja kui 
selle tootmine üksnes demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga kallis.

• TAr ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, teenuste  ja muude 
toimingute rutiinset või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused tähendavad 
täiustamist; 
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Kulud

personalikulud (palk + maksud + maksed);

ostetavad teenused (uuringud, nõustamised, intellektuaalomand jne);

materjalid ja tarvikud;

vahendite ja seadmete kasutamise kulud.

Taotlemine

nõustamine kliendihalduri toel;

projektiplaani eelhindamine.

Tootearendus
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Eesmärk

ettevõtja uue ja senisest kõrgemat lisandväärtust loova ärimudeli rakendamine;

ettevõtja uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia 
väljaarendamine ja turule viimine;

ettevõtja uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote või teenusega seotud 
protsesside arendamine ja rakendamine.

Tulemused

müügitulu ja töötaja kohta lisandväärtuse kasv keskmiselt 10% sektorist kiiremini;

5%, kui ettevõtja käive on arengplaani lõpuks suurem kui 20 miljonit eurot.

Taotleja

3-aastane 8 töötajaga tööstussektori ettevõtja (või nutikas spetsialiseerumine);

käibe kasv kolme eelneva majandusaasta jooksul vähemalt 5% aastas või;

ekspordimüügitulu olemasolu arenguplaanile eelneval aastal.

Ettevõtte arenguprogramm (EAP)
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Ettevõtte arenguprogramm
Toetus

kuni 500 000 eurot ettevõttele (sh VTA kuni 200 000);
väikeettevõtjale 45%, keskmise suurusega ettevõtjale 35%, suurettevõtjale 25%;
projekt kuni 18 kuud.

Kulud
personali arendamine seoses uute kõrge lisandväärtusega toodete/teenustega;
ettevõtja organisatsiooni ja protsesside arendamine;
toote/teenuse arendamine;
kõrge lisandväärtusega toote/teenuse müügi- ja turundustegevuse arendamine;
seadmed ja tarkvara seoses uute toodetega.

Taotlemine
enesehindamine, diagnostikad, koolitused, nõustamine kliendihalduri toel;
arenguplaani eelhindamine.



Tänan kuulamast, palju lennukaid 
ideid soovides

Maria Värton 
Ettevõtlustoetuste valdkonnajuht

maria.varton@eas.ee 

Toetuste keskus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

www.eas.ee


