
STARDITOETUSE PROGRAMMI KORD 

 

Sisu tutvustus: Starditoetuse programmi (edaspidi nimetatud ka programm) kord reguleerib 

programmi raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) esitatavate taotluste 

menetlemist ja finantseerimist. 

Eesmärk: Kirjeldada taotlustele ja taotlejatele esitatavaid nõudeid, taotluste menetlemist ja 

toetuste väljastamist. 

Seotud dokumendid:  

1. K74 V1 Starditoetuse programmi taotlusvorm 

2. K74 V2 Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontroll-leht 

3. K74 V3 Toetuse lõpparuande vorm 

4. K74 V4 Hindamismetoodika 

5. K74 V5 Hindamisaruande vorm 

6. K3 EASile esitatud taotluste menetlemise ja finantseerimise kord 
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1. Programmi rakendamise üldsätted 

1.1. Programmi väljatöötamise, üldise koordineerimise ja elluviimise eest vastutab 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS). Programmi korra muudatused on 

kooskõlastatud Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumiga (edaspidi MKM). 

1.2. Starditoetuse programm sätestab toetuse andmise alustavale ettevõtjale. Starditoetuse 

programmi eelarve moodustub riigieelarves ettenähtud ja MKMi ning EASi vahel 

sõlmitud riigieelarvelise eraldise lepingu kohastest rahalistest vahenditest.  

 

2. Mõisted 

2.1. Starditoetus on toetus, mis on suunatud uuele alustavale ettevõtjale, kes on 

tegutsenud maksimaalselt 12 kuud ja kelle projekti tulemusena käivitatakse 

jätkusuutlik ettevõtja abikõlblikus tegevusvaldkonnas.  

2.2. Jätkusuutlik ettevõtja on ettevõtja, millise tegevuse tulemusena luuakse aastaringne 

vähemalt 1 (üks) täistööajaga töökoht ja millise äritegevus on projektiperioodi lõpuks 

suunatud kasumlikkusele ning mida ei subsideerita isiklikest vahenditest turuhinnast 

oluliselt odavamalt (sh tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara 

kasutamine või tasuta või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute 

kaasamise läbi).  

2.3. Tegevusvaldkond määratletakse ettevõtja müügitulu kujunemise karakteristikute 

järgi. Ettevõtja poolt määratletud tegevusvaldkond peab kattuma EMTAK 

klassifikaatoris tooduga nii numbriliselt kui sisuliselt.  

2.4. Abikõlblik kulu on kulu, mis lähtub taotleja tegevuskavas toodud eesmärkidest ning 

on põhjendatud, mõistlik ja otseselt vajalik projekti elluviimiseks. 

2.5. Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse 

taotlemiseks. 

2.6. Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud 

ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või 

kasutatakse. 

2.7. Toetusleping on programmist eraldatud toetuse kasutamiseks toetuse saaja ja EASi 

vahel sõlmitud leping. 

2.8. Taotleja on isik, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks. 

2.9. Toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud. 

2.10. Asutamisel olev ettevõtja on asutamislepingu või asutamisotsusega kinnitatud, kuid 

seni veel äriregistrisse kandmata äriühing. 

2.11. Kapitalirendi tüüpi liisinguleping on liisinguleping, milles on sätestatud, et 

liisingulepingu nõuetekohasel täitmisel ja kõigi maksete tasumisel läheb liisingueseme 

omand lepingu lõppemisel liisinguandjalt üle liisinguvõtjale. 
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2.12. Eksport on ettevõtja poolt Eestis toodetud kauba müük ja teenuse osutamine välisriigi 

juriidilise isikule või välisriiki või välisriigi residendile. 

2.13. Müügitulu ekspordist on punktis 2.12. sätestatud ekspordi rahaline väärtus, mille 

kohta ettevõtja peab eraldi arvestust. 

2.14. Lähteülesanne kirjeldab taotleja ootust arendusele sisaldades seejuures oodatava 

arenduse eesmärki koos nõuete kirjeldusega. 

2.15. Tegevuskava kirjeldab taotleja tegevusi, mille tulemusena käivitatakse ettevõtja. 

Tegevused peavad toetama ettevõtja poolt seatud eesmärke ning olema mõõdetavad. 

 

3. Programmi eesmärk ja oodatav tulemus 

3.1. Starditoetuse eesmärgiks on toetada uute jätkusuutliku arenguprognoosiga 

väikeettevõtjate käivitamist. Starditoetuse eesmärgiks ei ole tegutsevate ettevõtjate 

tegevuse toetamine läbi uue ettevõtja loomise.  

3.2. Programmi oodatavaks tulemuseks on uute jätkusuutlike ettevõtjate käivitumine läbi 

starditoetuse. 

 

4. Programmi raames antava toetuse alused 

4.1. Programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 

1998/2006, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 

kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), 

tähenduses. 

4.2. Programmi raames ei anta toetust järgmistes tegevusvaldkondades tegutsevatele 

ettevõtjatele: 

4.2.1. Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane 

tootmine, 

4.2.2. kalandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine tulenevalt Euroopa 

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1998/2006 artiklis 1 sätestatust, 

4.2.3. põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A), 

4.2.4. hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja 

mootorrataste hooldus ja remont, 

4.2.5. kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L), 

4.2.6. tubakatoodete ja joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi, mineraalvee ja 

muu villitud joogi tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120 ja EMTAK 2008 jagu C 

110 välja arvatud EMTAK 2008 C 1107), 

4.2.7. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920); 

4.2.8. finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K), 
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4.2.9. juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite 

tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus 

(k.a. online reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73), 

4.2.10. rentimine ja kasutusrent (EMTAK 2008 jagu N 77), 

4.2.11. söetööstus tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 artiklis 1 

sätestatust, 

4.2.12. rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele 

maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamine tulenevalt Euroopa Komisjoni 

määruse (EÜ) nr 1998/2006 artiklis 1 sätestatust. 

 

5. Abikõlblikud kulud 

5.1. Abikõlblikud kulud peavad olema kooskõlas taotleja tegevuskavaga ja vajalikud 

tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamiseks. Abikõlblikuks kuluks on:  

5.1.1. materiaalse põhivara ostmine ja kapitalirendi tüüpi liisingu kulud, kusjuures 

soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 

100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Kapitalirendi tüüpi liisingu kulud on 

abikõlblikud kui liisinguandja on „Krediidiasutuste seaduse“ alusel ja korras 

tegutsev krediidiasutus või finantseerimisasutus. Kui liisingulepingu alusel tehakse 

toetuse väljamaksed liisinguvõtjale, on abikõlblikud liisinguvõtja poolt 

liisinguandjale projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul tehtavad liisingumaksed. 

5.1.2. programmi korra punktis 5.1.1 nimetatud materiaalse põhivara soetamisega seotud 

transpordi, paigaldamise ja seadistamise kulud, 

5.1.3. projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimise kulud. 

Turunduskulude korral koostab ettevõtja turundusplaani (sisaldub ettevõtja 

äriplaanis ja on tegevuskava üheks osaks), milles sisalduvad tegevused, oodatavad 

tulemused, potentsiaalne sihtrühm ning ajakava. Turundusplaan peab olema seotud 

ettevõtja tegevuskavas toodud eesmärkidega,  

5.1.4. rakendustarkvara soetamise kulu ja rakendustarkvara arendamisega seotud 

programmeerimise, juurutamise ja testimise kulud, välja arvatud äriühingu 

tugifunktsioone toetava kontoritarkvara (sealhulgas raamatupidamis-, 

kliendihaldus-, tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja presentatsioonide loomisel 

kasutatavate programmide) soetamise ja arendamise kulud. Rakendustarkvara 

arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale, 

5.1.5. patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi 

omandamisega seotud litsentsitasud, 

5.2. Abikõlblike kulude hulka arvatakse: 

5.2.1. käibemaks, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 

õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu õigust 

sisendkäibemaksuna maha arvata ega tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata 

ka muul moel,  



Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 

Koostas: Mari Vavulski K74 

Kinnitamise kuupäev: 02.07.2012 

Jõustamise kuupäev: 09.07.2012 

Versioon nr 3 

Alustavate ettevõtete divisjon Avaldatud intranetis Lk. 6/ 19 

  

   

 

6 

 

5.2.2. põhivara soetamine ja teenuste ostmine on abikõlblik isikutelt, kelle tegevusalaks 

on vähemalt viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük või 

hinnapakkumises toodud teenuse osutamine, samuti on toetatav materiaalse vara 

soetamine liisinguandjalt ja pankrotivarast. Vara soetamisel kapitalirendi tüüpi 

liisinguga saab liisinguvõtja vara müüjaks valida liisinguandja või isiku, kelle 

tegevusalaks on vähemalt viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük,  

5.2.3. rakendustarkvara juurutamine on abikõlblik isikutelt, kes on tarkvara tootja poolt 

tunnustatud juurutusprotsessi läbi viima. 

5.3. Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid taotleja või taotlejas osalust omavate 

isikute, taotleja juhatuse liikmete omanduses, taotlejas töölepingu, töövõtulepingu, 

käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid osutavate ja tarnijate 

või tarnijas osalust omavate isikute vahel. Samuti ei ole abikõlblikud tehingud taotleja 

või taotlejas osalust omavate isikute ja juhatuse liikmete ülenejate ja alanejate 

sugulaste  (Perekonnaseaduse §-s 80 toodu kohaselt) ja abikaasa või elukaaslase vahel. 

5.4. Programmi raames kaetavate kulude objekti tarnija või teenuse osutaja peab olema 

asukohamaa asjaomasesse registrisse registreeritud eraõiguslik või avalik-õiguslik 

juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja. 

5.5. Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud 

ja otseselt vajalikud projekti teostamiseks. 

5.6. Kulu tekkimise hetkeks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva. Toetatavate 

kulude hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis tekivad arvates projekti 

alguskuupäevast, mis ei tohi olla varasem kui taotluse EASile esitamise kuupäev, kuni 

projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäevani. 

5.7. Taotleja ei või olla alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi 

nimetatud tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega 

nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu teostamine, teenuse 

kasutamine, üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms taasesitavas vormis) enne 

taotluse esitamist EASi.  

 

6. Mitteabikõlblikud kulud 

6.1. Mitteabikõlblikeks kuludeks on: 

6.1.1. käibevara soetamise kulud, 

6.1.2. kinnisvara soetamise kulud, 

6.1.3. ehitiste soetamise ja ehitamise ning renoveerimisega seotud kulud, 

6.1.4. olmeelektroonika (näiteks raadio, televiisor, mängukonsoolid jne) soetamise 

kulud, va otseselt teenuse osutamiseks vajalike seadmete soetamine, 

6.1.5. kontorimööbli (näiteks töölauad, toolid, töömaterjalide paigutamiseks vajalikud 

kapid, riiulid ja laualambid jne) ja kontoritehnika (näiteks tahvelarvutid, printerid, 

faksid ja telefonid jne) soetamise kulud, va ainult tootmisprotsessis kasutatavate 

arvutite soetamine, 
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6.1.6. äriühingu tugifunktsioone toetava kontoritarkvara (sealhulgas raamatupidamis-, 

kliendihaldus-, tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja presentatsioonide loomisel 

kasutatavate programmide) soetamise ja arendamise kulud, 

6.1.7. sõiduauto soetamise kulud, 

6.1.8. mitterahalised sissemaksed, 

6.1.9. ettevõtja üldkulud ja personalikulud, 

6.1.10. amortisatsioonikulud, 

6.1.11. pangagarantiid, 

6.1.12. finants- ja pangakulud, 

6.1.13. trahvid ja riigilõivud, 

6.1.14. transpordikulud, välja arvatud programmi korra punktis 5.1.2. sätestatud kulud, 

6.1.15. konsultatsioonikulud, sealhulgas õigusabikulud, 

6.1.16. turundusstrateegia koostamise kulu ja turundustegevuste elluviimise kava 

väljatöötamise kulu, 

6.1.17. materiaalse põhivara soetamisega seotud kulud: kapitalirendi tüüpi liisingulepingu 

sõlmimise kulu, intressikulu, kindlustuse kulu jms kulud, 

6.1.18. kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale, 

6.1.19. teenustasu valuuta vahetamise eest ja  valuutakursivahed. Valuutaarvete puhul 

võetakse abikõlblik summa arve kuupäeval kehtinud Euroopa keskpanga kursi 

järgi. 

 

7. Projekti abikõlblikkuse periood 

7.1. Projekti abikõlblikkuse periood on toetuslepingus sätestatud ajavahemik, millal 

projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud 

tekivad, tingimusel, et projekti tegevused on planeeritud lõpetada hiljemalt 2015. aasta 

31. augustiks. Projekti abikõlblikkuse perioodil kohustub taotleja saavutama 

eesmärgid, mis on toodud taotleja äriplaanis, tegevuskavas ja finantsprognoosides. 

7.2. Programmi raames toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 

12 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise hetkest või taotleja 

poolt määratud hilisemast kuupäevast, mis ei või olla hilisem kui kaks kuud arvates 

taotluse esitamisest ning kestab kuni 12 kuud. 

 

8. Toetuse finantseerimise piirmäärad ja tingimused 

8.1. Starditoetuse maksimaalseks suuruseks on 5 000 eurot projekti kohta; 

8.2. Starditoetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest. 

Toetatavate projektide omafinantseeringu määr on starditoetuse kasutamisel vähemalt 

20% abikõlblikest kuludest. 

8.3. Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa 

Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi. 
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9. Toetuse taotlemine 

9.1. Programmi raames saab toetust taotleda jooksvalt läbi e-teeninduse. Enne taotlemist 

on soovituslik käia maakondlikus arenduskeskuses konsultatsioonil. 

9.2. Taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast annab EAS teada oma veebilehel. 

9.3. Taotlus toetuse saamiseks esitatakse EASile EASi poolt kinnitatud vormil läbi e-

teeninduse.  

9.4. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik. 

 

10. Nõuded taotlejale 

10.1. Starditoetuse taotlejaks võib olla Eestis asutamisel olev või mitte kauem kui taotluse 

esitamisest 12 kuud tagasi äriregistrisse kantud uus ettevõtja, milles teine ettevõtja 

võib omada kuni 25% osalust. 

10.2. Taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad. Maksuvõla ajatamise korral peavad 

maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud 

«Maksukorralduse seaduses» ja maksuseadustes sätestatud kõiki maksukohuslasele 

pandud kohustusi, sh maksudeklaratsioonide esitamise kohustust. 

10.3. Taotleja töötajate arv peab olema väiksem kui 50 töötajat ja tema eelmise 

majandusaasta aastakäive ei tohi ületada 3 190 000 eurot või bilansimaht 1 590 000 

eurot. 

10.4. Taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud 

vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames taotletava toetusega 

vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. 

10.5. Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi viimase 12 kuu jooksul olla omanud või 

hetkel omada osalust või kuuluda juhatuse koosseisu taotlejaga  samas valdkonnas 

tegutsevas teises ettevõtjas. 

10.6. Äriühingust taotleja juriidilisest isikust osanik ei tohi ise olla taotlejaga samas 

valdkonnas tegutsev ettevõtja. Niisamuti ei tohi äriühingust taotleja osanikud viimase 

12 kuu jooksul olla omanud või hetkel omada osalust samas valdkonnas tegutsevas 

teises ettevõtjas ning olla viimase 12 kuu jooksul kuulunud või hetkel kuuluda 

juhatuse koosseisu taotlejaga samas valdkonnas tegutsevas teises ettevõtjas. Taotleja 

juhatuse liige ei tohi viimase 12 kuu jooksul olla omanud osalust samas valdkonnas 

tegutsevas teises ettevõtjas ning hetkel omada samaaegselt osalust ja kuuluda juhatuse 

koosseisu taotlejaga samas valdkonnas tegutsevas teises ettevõtjas. 

10.7. Kui taotleja on maanteetranspordi valdkonnas tegutsev ettevõtja, ei tohi talle jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi 

ületada koos programmi raames taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 

100 000 eurot. 

10.8. Starditoetuse taotleja ei või olla varem saanud EASilt alustava ettevõtja stardi- või 

kasvutoetust «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» alusel kehtestatud 
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korras.  Starditoetuse  taotlejal, kes on varem EASilt saanud toetust «Perioodi 2007–

2013 struktuuritoetuse seaduses» või programmi korras sätestatud korras või muudest 

riigieelarvelistest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad 

tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas. Starditoetust ei saa taotleda 

Töötukassast ettevõtluse alustamiseks toetust saanud ettevõtjaga seotud isikud, kes on 

saanud toetust samas valdkonnas tegutseva ettevõtja käivitamiseks. Taotlejaga seotud 

isikuteks loetakse  taotlejas osalust omavaid isikuid.  

10.9. Käesoleva programmi korra kohaselt saab starditoetust ühekordselt.  

 

11. Taotleja kohustused 

11.1. Taotleja on kohustatud: 

11.1.1. vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele; 

11.1.2. võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja 

paikvaatlust ning esitatud andmete õigsuse kontrolli; 

11.1.3. esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtajaks nõutud informatsiooni; 

11.1.4. viivitamata kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud 

muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada taotleja poolt 

oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud 

esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotiavalduse esitamisest või 

likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud 

muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite 

kaudu; 

11.1.5. esitama EASi esimesel nõudmisel asutamislepingu või -otsuse koopia juhul, kui 

ettevõtja on asutamisel; 

11.1.6. viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või 

selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse 

vastuvõtmisest; 

11.1.7. esitama volikirja, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel; 

11.1.8. täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama EASile informatsiooni, 

mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist. 

 

12. Nõuded taotlusele 

12.1. Starditoetuse taotluses sisalduv projekt peab vastama programmi korra punktis 3.1. 

nimetatud eesmärgile. 

12.2. Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele: 

12.2.1. taotlus on esitatud programmi korras ettenähtud korras; 

12.2.2. toetust taotletakse programmi korra punktis 5.1. toodud abikõlblikele kuludele; 
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12.2.3. taotletava toetuse suurus ei ületa programmi korra punktis 8.1. sätestatud toetuse 

määra; 

12.2.4. taotluses sisalduva projekti tegevused planeeritakse lõpetada hiljemalt 2015. aasta 

31. augustiks; 

12.2.5. taotluses sisalduva projekti eelarves on muuhulgas ette nähtud nõutav 

omafinantseering; 

12.2.6. taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 

12.2.7. taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik  vastavalt 

programmi korra punktis 9.4. toodule. 

12.3. Taotlus peab sisaldama lisaks taotlusvormile ja eelarvele vähemalt järgmist: 

12.3.1. äriplaan koos taotleja tegevuskavaga. Juhul kui taotletakse toetust 

turundustegevusteks, peab äriplaanis sisalduma turundusplaan sh kui taotleja 

planeerib turunduslike tegevuste all eksport-turgudele minemist, peab 

turundustegevuste elluviimise kava sisaldama planeeritud tegevuste kirjeldust 

eksport-turul; 

12.3.2. finantsprognoosid projekti alustamise majandusaastast kuni projekti lõpetamise 

aastale järgneva kahe majandusaasta kohta; 

12.3.3. juhul kui taotleja on alustanud majandustegevusega, esitada finantsaruanded 

eelneva majandustegevuse kohta, mis ei ole arvates taotluse esitamise päevast 

vanemad kui kaks (2) kuud; 

12.3.4.  juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, siis volikiri; 

12.3.5. juhul kui tegemist on asutamisel oleva ettevõtjaga, asutamislepingu või -otsuse 

koopia; 

12.3.6. hinnapakkumised, sealjuures kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat 

hinnapakkumist kulude korral, mis ületavad ilma käibemaksuta arvestuses 6400 

euro suuruse piirmäära ühe tarnija kohta. Hinnapakkumised ei või olla vanemad 

kui kolm (3) kuud arvates taotluse esitamise päevast. Juhul kui taotlejal ei ole 

võimalik esitada kolme hinnapakkumist, peab taotluses sisalduma sellekohane 

põhjendus 

12.3.7. juhul kui toetust taotletakse rakendustarkvara arendamiseks, tuleb esitada 

lähteülesanne rakendustarkvara arendamiseks; 

 

13. Taotluse menetlemise üldsätted 

13.1. EAS teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: 

registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja 

lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja 

nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud 

taotluse ja taotleja hindamine, taotluse rahuldamine ja toetuslepingu sõlmimine või 

taotluse rahuldamata jätmine.  
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13.2. EAS võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni 

taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et 

isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad 

täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. EASil on õigus teha 

taotlejale ettepanek muuta taotluse eelarvet ja tegevusi juhul, kui taotletav toetus ei 

suurene ja projekti eesmärgid ei muutu. EASi poolt määratud selgituste ja 

lisainformatsiooni, taotluse täienduste või muudatuste esitamise tähtajaks on EASil 

õigus menetlus peatada. 

13.3. Taotluse menetlemise tähtaeg starditoetuse taotlemise korral on üldjuhul kuni 15 

tööpäeva alates taotluse registreerimise kuupäevast. Täiendavate asjaolude ilmnemisel 

on EASil õigus taotluse menetlemist pikendada kuni 10 tööpäeva, informeerides 

sellest taotlejat. 

13.4. Hetkest, mil registreeritud taotluste, mille kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab võrdseks või ületab 

programmi rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise 

järjekorras. 

13.5. EAS võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui programmi 

rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel 

otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab EAS teada oma 

veebilehel. 

13.6. Taotluste vastuvõtmine avatakse EASi otsusega juhul, kui taotluste rahastamise 

eelarvesse laekuvad täiendavad vahendid taotluste rahastamiseks. Taotluste 

vastuvõtmise avamisest annab EAS oma veebilehel. 

 

14. Taotluse registreerimine ja läbivaatamine 

14.1. Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi EASis. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 

kolm tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotluse läbivaatamise käigus 

kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega. 

14.2. Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist või kui ilmneb programmi korra punktis 13.4. 

nimetatud asjaolu, teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest või programmi korra 

punktis 13.4. nimetatud asjaolust kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist. 

14.3. Kui taotlusele lisatud dokumentides avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata 

taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva, mille võrra pikeneb 

taotluse menetlemise tähtaeg. 

14.4. EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata: 

14.4.1. kui taotleja ei ole programmi korra punktis 14.3. toodud tähtaja jooksul puudusi 

kõrvaldanud; 

14.4.2. kui taotleja on EASile eelnevalt esitanud programmi raames taotlusi, mille osas 

taotluse esitamise hetkeks ei ole EAS teinud taotluse rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsust; 
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14.4.3. kui taotleja tegevusvaldkond on programmi punktis 4.2. toodud tegevusvaldkond. 

 

15. Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 

15.1. Taotleja nõuetele vastavust kontrollib EAS. 

15.2. Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul kui on täidetud kõik programmi korra 

punktis 10. taotlejale esitatud nõuded. 

15.3. Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb EAS taotleja nõuetele vastavaks 

tunnistamise otsuse. Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb taotluse 

rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata. 

 

16. Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 

16.1. Menetlusse võetud taotluse nõuetele vastavust hindab EAS. 

16.2. Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik programmi korras 

taotlusele esitatud nõuded. 

16.3. Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest 

asjaoludest: 

16.3.1. taotlus ei vasta programmi korra punktis 12. sätestatud nõuetele, 

16.3.2. taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab 

pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist, 

16.3.3. taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või külastada taotlejat, 

16.4. Taotluse vastavaks tunnistamise korral teeb EAS taotluse nõuetele vastavaks 

tunnistamise otsuse. Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EAS 

taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata. 

 

17. Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord 

17.1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. EASil on õigus moodustada 

taotluse hindamiseks nõuandvaid valiku- või hindamiskomisjone ning kaasata taotluse 

hindamiseks eksperte. Valiku- või hindamiskomisjonide moodustamise ja nende 

koosseisu peab eelnevalt kooskõlastama MKMiga. MKMi nõusolekuta valiku- või 

hindamiskomisjone ei moodustata. 

17.1.1. Kui taotluse menetlemisel avastatakse puuduseid või vajatakse taotluse 

hindamiseks lisainfot või kasutatakse taotluse hindamisel eksperte, teatatakse 

sellest viivitamata taotlejale ja antakse lisainformatsiooni esitamiseks kuni 10 

tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Ekspertide kasutamise 

korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg ekspertiisi teostamiseks kuluva aja 

võrra. 
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17.2. Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis on 

hindamiskriteeriumide alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,0. Taotlusi hinnatakse 

üldises hindamiskriteeriumis ja need on välja toodud programmi korra lisas 1. 

17.3. Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne 

moodustab programmi hindamiskriteeriumi kaalutud keskmistest. Taotlus ei kuulu 

rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 2,0.  

17.4. Programmi korra mõistes on eelistatud taotlused, mis on seotud: 

17.4.1. toodete eksportimisega, 

17.4.2. valdkondlikust keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohtade loomisega, 

17.4.3. kõrge lisandväärtusega valdkonnas tegutsemisega. 

 

18. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord 

18.1. Taotluse rahuldamise kohta teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse 

rahuldamata jätmise kohta teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse. 

18.2. Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. 

18.3. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel: 

18.3.1. taotluse rahaline maht ületab programmi eelarve vaba jäägi; 

18.3.2. programmi eelarves avaneb vabasid vahendeid; 

18.3.3. kui toetust on taotletud kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud vastavalt 

programmi korra punktile  6.; 

18.3.4. omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik või 

reaalne; 

18.3.5. projekti eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega. 

18.4. EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse järgmistel põhjendatud juhtudel: 

18.4.1. kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või toetavate tegevuste muutmisega, 

18.4.2. kui taotleja ei ole kõrvaldanud puudusi EASi poolt ettenähtud tähtajaks, 

18.4.3. kui taotluse hindamisel antud koondhinne jääb alla 2,0, 

18.4.4. kui taotluse rahuldamise otsusega väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks 

programmi taotluste rahuldamise eelarvega, 

18.4.5. kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad 

asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks tunnistada või 

taotlust rahuldada, 

18.4.6. projekti eesmärgid on saavutatavad ka ilma toetuseta, 

18.5. Taotluse rahuldamata jätmise otsuses tuuakse välja rahuldamata jätmise põhjused. 
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18.6. Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib EAS toetuse saajaga toetuslepingu. 

Taotluse rahuldamise otsuses on EASil õigus sätestada eritingimusi toetuse 

väljamaksmise osas. 

18.7. Toetuslepingus täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse 

tingimusi, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Toetuslepingus sätestatakse 

muuhulgas: 

18.7.1. toetuse saaja; 

18.7.2. toetuse suurus; 

18.7.3. omafinantseeringu määr; 

18.7.4. projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev; 

18.7.5. toetuse väljamaksmise tingimused; 

18.7.6. aruannete esitamine; 

18.7.7. asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi Komisjoni määruse (EÜ) 1998/2006 

mõistes. 

18.8. Kui toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 10 tööpäeva 

jooksul sõlmida, tunnistab EAS taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks. 

18.9. Taotluse rahuldamise otsuse põhjal sõlmitakse toetusleping või tehakse toetuse 

taotluse rahuldamata jätmise otsus, mis toimetatakse taotlejani e-kirjaga. 

 

19. Toetuslepingu muutmine ja ülesütlemine 

19.1. Toetuslepingut võib muuta või üles öelda EASi algatusel või toetuse saaja sellekohase 

avalduse alusel. Toetuse muutmistaotlus tuleb esitada projekti abikõlblikkuse 

perioodil. 

19.2. Toetuse saaja on kohustatud taotlema EASilt toetuslepingu muutmist juhul, kui toetuse 

saaja soovib muuta: 

19.2.1. projekti eelarvet (tingimusel, et toetuse summa ei suurene), juhul kui eelarve 

muudatus on suurem kui 30% projekti eelarves konkreetsetele tegevustele 

ettenähtud eelarverea maht; 

19.2.2. projektis ettenähtud tegevusi, seejuures tuleb arvestada, et tegevuste muutmisel 

tuleb arvestada sellega, et projektiperioodi lõpuks peab toetuse saaja saavutama 

äriplaanis, tegevuskavas ja finantsprognoosides toodud tulemused. 

19.3. EASil on õigus keelduda taotluse toetuslepingu muutmisest juhul, kui soovitav 

muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi või mõju sh kui 

projektiperioodi lõpuks ei suuda toetuse saaja saavutada äriplaanis, tegevuskavas ja 

finantsprognoosides toodud tulemusi. 

19.4. Toetuslepingu muutmise otsustab EAS 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise 

taotluse saamist. 

19.5. Toetuslepingu võib  üles öelda, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

19.5.1. ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; 
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19.5.2. toetuse saaja ei ole toetuslepingus määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse 

kasutamist; 

19.5.3. toetuse saaja ei täida toetuslepingus või õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust 

ettenähtud tingimustel; 

19.5.4. projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada 2015. aasta 31. augustiks; 

19.5.5. toetuse saaja avaldust toetuslepingu muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal 

ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata; 

19.5.6. toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta. 

19.5.7. Toetuse saajaga seotud isik on saanud toetust Töötukassast ettevõtlusega 

alustamiseks toetuse saajaga samas valdkonnas tegutsemiseks. 

19.6. Toetuslepingu ülesütlemise avalduse saamisel otsustab EAS 20 tööpäeva jooksul 

toetuslepingu lõpetamise ja toetuse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise. 

 

20. Toetuse väljamakse tingimused 

20.1. Toetus makstakse välja toetuse saajale, liisinguandjale (kapitalirendi andjale) või otse 

töövõtjale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetuse saajal ei 

tohi olla toetuse väljamakse taotlemisel ajatamata maksuvõlgu. Maksuvõla ajatamise 

korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema 

nõuetekohaselt täitnud «Maksukorralduse seaduses» ja maksuseadustes sätestatud 

kõiki maksukohuslasele pandud kohustusi, sh maksudeklaratsioonide esitamise 

kohustust. 

20.2. Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saaja poolt esitatud väljamaksetaotluse alusel. 

Toetuse väljamakse taotlus ning selle aluseks olevad kulu- ja maksedokumendid 

esitatakse EASile projekti abikõlblikkuse perioodil.  

20.3. Toetuse saaja poolt esitatav toetuse väljamaksetaotlus peab kajastama projekti 

abikõlblikkuse perioodil tekkinud kulusid (sealhulgas mitteabikõlblikud kulud).  

20.4. Toetuse väljamaksetaotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid: 

20.4.1. väljamakse teostamiseks tasutud kuludokumentide korral koopiad kulude aluseks 

olevatest dokumentidest (arve, leping) ja kulude tasumist (sealhulgas käibemaksu 

ja mitteabikõlblikke kulusid) tõendavatest dokumentidest; 

20.4.2. väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide korral koopiad kulude 

aluseks olevatest dokumentidest (arve, leping) ja kulude tasumist (sealhulgas 

käibemaksu ja mitteabikõlblikke kulusid) tõendavatest dokumentidest taotluse 

rahuldamise otsuses sätestatud omafinantseeringule vastavas osas; 

20.4.3. juhul kui väljamakse tehakse liisinguandjale (kapitalirendile andjale), loetakse 

taotleja omafinantseering teostatuks kapitalirendi tüüpi liisingulepingus sisalduva 

maksegraafiku alusel. 
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20.5. Programmi korra punktis 20.4. nimetatud kulude aluseks olevatel kuludokumentidel 

märgitud käibemaks ja mitteabikõlblik kulu peab toetuse väljamakse tegemiseks 

olema toetuse saaja poolt tasutud täielikult pangaülekande teel. 

20.6. Kui toetust on taotletud kasutatud põhivara soetamiseks, peavad väljamaksetaotlusele 

olema lisatud dokumendid, mis tõendavad, et põhivara hind ei ületa selle turuväärtust 

ja on samalaadse uue põhivara hinnast madalam, ning deklaratsioon, milles taotleja 

kinnitab: 

20.6.1. põhivara ostmiseks ei ole eelneva seitsme aasta jooksul kasutatud Euroopa Liidu, 

riigieelarve või välisabivahendeid, 

20.6.2. põhivara hind ei ületa selle turuväärtust ja on samalaadsete uute seadmete hinnast 

madalam, 

20.6.3. põhivaral on projekti elluviimiseks vajalikud tehnilised omadused ning need 

vastavad kehtivatele normidele ja standarditele. 

20.7. Toetuse väljamaksete aluseks olevate kulude ja omafinantseeringu tõendamisel 

arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel 

tasutud kuludega. 

20.8. Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib EAS omafinantseeringut tõendavate 

dokumentide ja maksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab 

väljamakse sisestades projekti andmed struktuuritoetuse registrisse hiljemalt 20 

tööpäeva jooksul alates nõuetekohase väljamaksetaotluse laekumisest EASile. 

20.9. EAS võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui: 

20.9.1. esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele, 

20.9.2. esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluse eelarves esitatud projekti 

tegevustele ja eesmärkidele. 

 

21. Teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid 

21.1. Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande projekti eesmärkide saavutamise järel 

vastavalt toetuslepingus sätestatule, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast projekti 

tegevuste lõppu, läbi EASi e-teeninduse. 

21.2. Toetuse saaja tagab projekti elluviimise järgsete aruannete koostamise jaoks vajalike 

andmete esitamise kolme aasta jooksul alates projekti lõppemisest. 

21.3. Toetuse saajal lasub kohustus kajastada sihtfinantseerimist vastavalt raamatupidamise 

toimkonna juhendis 12 toodule ning eristada projektikulusid raamatupidamises 

muudest kuludest ning sätestama projekti dokumentatsiooni säilimise kuni 31. 

detsembrini 2025. a raamatupidamise sise-eeskirjades. 

21.4. Toetatavate kulude hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on tehtud 

taotletava projekti kestuse jooksul ja mitte hiljem kui 31. august 2015. a. 
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22. Toetuse saaja kohustused 

22.1. Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja 

toetuslepinguga ning saavutama äriplaanis, tegevuskavas ja finantsprognoosides 

kirjeldatud tulemused projektiperioodil, 

22.2. Toetuse saaja on kohustatud vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud 

küsimustele, 

22.3. Toetuse saaja on kohustatud säilitama taotlusega, toetusega ja projekti teostamisega 

seonduvat dokumentatsiooni kuni 31. detsembrini 2025. a, 

22.4. Toetuse saaja on kohustatud teavitama projekti teostamise ajal ja kolme aasta jooksul 

alates projekti lõppemisest hiljemalt kuu aja jooksul muudatustes teostamise baasiks 

oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise 

otsuse vastuvõtmisest, 

22.5. Toetuse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise 

ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 25%, välja arvatud avalikult noteeritud 

ettevõtjad, 

22.6. Toetuse saaja on kohustatud maksma EASi poolt tagasinõutav toetus tagasinõudmise 

otsuses märgitud summas ja tähtpäevaks tagasi, 

22.7. Toetuse saaja on kohustatud täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi, 

22.8. Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti eesmärgi saavutamiseks vajaliku vara 

säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel vähemalt kolme aasta 

jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates ning mitte andma toetuse 

kaasabil soetatud põhivara kolmandate isikute kasutusse. 

 

23. EASi õigused 

23.1. EASil on õigus teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid, 

23.2. EASil on õigus kontrollida toetuse ning omafinantseeringute kasutamist, 

23.3. EASil on õigus nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja 

kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti 

nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist, 

23.4. EASil on õigus peatada toetuse väljamaksmine kuni rikkumise kõrvaldamiseni, kui 

toetuse saaja rikub programmi korras sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil 

kõrvale taotluses või toetuslepingus sätestatust, 

23.5. EASil on õigus lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või 

täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub programmi korras sätestatud tingimusi 

või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või toetuslepingus sätestatust, 

23.6. EASil on õigus vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse 

saaja omafinantseeringu vähenemisel alla toetuslepingus sätestatud määra, 
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23.7. EASil on õigus keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik 

olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on 

ohustatud, 

23.8. EASil on õigus tagasinõude otsuse puhul õigus peatada väljamaksed toetuse saaja 

kõikidele projektidele, kuni tagasinõutud summa laekumiseni, 

23.9. EASil on õigus teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid, 

23.10. EASil on õigus kirjeldada taotluse rahuldamise otsuses ja toetuslepingus ootused 

projekti tulemuste osas, lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või 

täielikku tagastamist juhul kui taotleja projekti tulemused on saavutamata. 

 

24. EASi kohustused 

24.1. Tegema käesoleva programmi korra, taotlusvormi, toetuse väljamakse taotluse ja 

asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma koduleheküljel internetis; 

24.2. Pärast toetuslepingu sõlmimist tegema oma koduleheküljel internetis kättesaadavaks 

järgmise informatsiooni: 

24.2.1. toetuse saaja nimi; 

24.2.2. toetuse summa; 

24.3. Hoidma konfidentsiaalsena informatsiooni, mis on teatavaks saanud taotluse 

menetlemise käigus, välja arvatud programmi korra punktis 24.2. nimetatud 

informatsioon ja õigusaktides sätestatud juhud. 
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Lisa 1. Starditoetuse taotluse hindamismudel 

  
Osatähtsus 

kriteeriumis 

Ärimudeli planeerimise ning ettevalmistuse tase, hinnang 

taotleja eelnenud tegevustele ja hetkeseisule 10% 

Taotleja  tegevuskava  seos eesmärkidega, tegevuste 

asjakohasus, realistlikkus, projekti tegevuskulude eelarve 

põhjendatus, tegevuskulude vastavus turuhindadele 15% 

Toote/teenuse valmidus sihtturul 5% 

Toote/teenuse konkurentsivõime 5% 

Turundustegevused 5% 

Juhatuse ja võtmeisikute juhtimisalane kompetentsus 15% 

Juhtkonna/ võtmeisikute valdkondlik kompetentsus 5% 

Valdkondliku kompetentsi ja sama valdkonna varasema 

töökogemusega personali leidmise võimalused (hinnatakse 

kui planeeritakse täiendavat värbamist projektiperioodi 

jooksul) 5% 

Finantsprognoosid on kooskõlas tegevuskavaga 15% 

Täiendavate finantsvahendite kaasamise võimalus 

(hinnatakse juhul kui ärimudel näeb ette täiendavate 

finantsvahendite kaasamist) 5% 

Sisenemine eksportturgudele 5% 

Keskmisest kõrgema brutokuupalgaga töökohtade loomine 

lõpparuande esitamise hetkel 5% 

Valdkondlik lisandväärtus 5% 

 


