
Riigiabi vorm eraõiguslikele toetuse taotlejatele 
 

ETAgi toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks ELi toimimise lepingu artikkel 107 mõistes. Kuigi artikkel 107 
sätestab riigiabi üldise keelu, sisalduvad nimetatud artiklis ja selle alusel vastu võetud õigusaktides (sh 
vähese tähtsusega abi määrus, grupierandite määrus, eri valdkondade riigiabi suunised) erandid 
nimetatud keelule. 
 
Rohkem infot riigiabi kohta: http://www.fin.ee/riigiabi 
 
Ettevõtte nimi: 
 
 
Palun valige, millist toetust taotlete (tehke rist vaid ühte „jah“ kasti): 

 Jah Ei 

Taotlen toetust vähese tähtsusega abina (VTA).*  
Taotleja omafinantseering on 0% taotletud summast. 

  

Taotlen toetust üldise grupierandi määruse alusel.  
Taotleja omafinantseering on 0-50% sõltuvalt uuringu sisust ja 
ettevõtte suurusest. 

  

* Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava 
VTA kogusumma kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. VTA hulka 
loetakse ka põllumajanduslik ja kalanduslik vähese tähtsusega abi (vastavalt määrus 1408/2013 ja 
717/2014). VTA jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehel: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi 
 
 
Palun sisestage informatsioon projekti kohta. Täitke tabel vaid juhul, kui taotlete toetust üldise grupierandi 
määruse alusel (tehke rist ühte kasti): 

Projekti  prognoositav läbiviimise aeg    

Projekti käigus viiakse läbi alusuuringuid (omafinantseering 0%)  

Projekti käigus viiakse läbi rakendusuuringuid ja taotleja on 
väikeettevõte* (omafinantseering 30%) 

 

Projekti käigus viiakse läbi rakendusuuringuid ja taotleja on 
keskmise suurusega ettevõte** (omafinantseering 40%) 

 

Projekti käigus viiakse läbi rakendusuuringuid ja taotleja on 
suurettevõte*** (omafinantseering 50%) 

 

Projektitoetuse taotletav summa  

Abi liik toetus 

* Vähem kui 50 töötajat ja aastakäive ja/või bilanss ei ületa 10 miljonit eurot. 
** Vähem kui 250 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või bilanss ei ületa 43 miljonit eurot. 
*** Üle 250 töötaja või aastakäive on üle 50 miljoni euro ja/või bilanss üle 43 miljoni euro. 
 

Palun sisestage informatsioon ettevõtte kohta (viimase majandusaasta andmetel). Täitke tabel vaid juhul, 
kui taotlete toetust üldise grupierandi määruse alusel: 

Kas taotleja on äriühing või muu eraõiguslik juriidiline isik?  

Ettevõtte töötajate arv  

Ettevõtte aastakäive  

Ettevõtte aastabilansi kogumaht  

http://www.fin.ee/riigiabi


Projekti läbiviimise koht (maakonna täpsusega)  

 
Palun saatke täidetud vorm kontaktisikule ETAgis. 
 


