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Lisandväärtus ettevõtluses

Ootused EASile

Tootearenduse toetamine

Millest räägime?
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Ettevõtluse lisandväärtus

Allikas: Äriregister; EASi arvutused Äriregistri andmete alusel, 2018.
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Väljakutseks on majanduse muutmine teadmismahukamaks, lisandväärtuse senisest 
kiirem ja samas jätkusuutlik kasv ning uute turgude leidmine.

Lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvu suurendamisel keskendub EAS kolmele 
valdkonnale: eksport, välisinvesteeringud ja turism.

EASi eesmärgid
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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



10/9/2019 6

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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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 kahe aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

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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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 ja arendamist 
soovides

Erki Varbola
vanemkonsultant

erki.varbola@eas.ee 

Toetuste keskus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

www.eas.ee


