
TOOTMISETTEVÕTETE ARENDUSTOETUSE TINGIMUSED JA KORD 

 

Sisu tutvustus: Tootmisettevõtete arendustoetuse (edaspidi meede) kord reguleerib meetme 

raames Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) esitatavate taotluste 

menetlemist ja toetuse abil finantseerimist. 

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

toetuste väljastamist. 
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1. Meetme rakendamise üldsätted 

1.1. Meetmega sätestatakse töötleva tööstuse ettevõtja tehnoloogilise tootearenduse 

teostamise toetamise tingimused. Meetme eelarve moodustub riigieelarves ettenähtud 

ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) ning EAS-i vahel 

sõlmitud riigieelarvelise eraldise lepingu kohastest rahalistest vahenditest.  

2. Mõisted 

2.1. Tootearendus on olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste 

asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja 

kasutamine plaanide ja korralduste või projektide koostamise eesmärgil uute, 

muudetud või täiustatud toodete, protsesside või teenuste jaoks. Tootearendus ei 

hõlma toodetes, tooteliinides, tootmisprotsessides, olemasolevates teenustes ja teistes 

käimasolevates toimingutes tehtavaid rutiinseid või perioodilisi muudatusi, isegi kui 

sellised muudatused kujutavad endast täiustusi. 

2.2. Tootmisettevõtja on ettevõtja (edaspidi ettevõtja), kelle projekt kuulub EMTAK 2008 

jaos C «Töötlev tööstus» (edaspidi töötlev tööstus) märgitud tegevusvaldkondadesse.  

2.3. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja on väikeettevõtja ja keskmise suurusega 

ettevõtja, kes vastab Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 Euroopa 

Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 

abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (ELT L 214, 9.08.2008, lk 3–47) lisas I 

sätestatud kriteeriumitele. 

2.4. Suurettevõtja on ettevõtja, kes ei vasta määruse (EÜ) 800/2008 lisas I sätestatud 

kriteeriumitele. 

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 meetmest 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. Partner on toetuse saaja poolt projekti rahastamisesse, juhtimisse või elluviimisse 

kaasatud juriidiline isik. Partnerid jagunevad ettevõtlus- ja teaduspartneriteks; 

teaduspartner on Eesti või välismaa teadusasutus; ettevõtluspartner on Eestis või 

välismaal tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis ei ole teaduspartner.  

2.11. Teadusasutus on üksus, nagu ülikool või uurimisinstituut, olenemata selle õiguslikust 

seisundist (avalik-õiguslik või eraõiguslik) ja finantseerimise viisist, mille peamine 

eesmärk on viia läbi alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust ja levitada 

nende tulemusi õpetamise, publikatsioonide või tehnosiirde kaudu vastavalt Euroopa 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 30 punktile 1 ning on registreeritud 

vastavalt Teadus- ja Arendustegevuse Korralduse Seaduse (TAKS) §-le 5. 
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3. Meetme eesmärk  

3.1. Meetme eesmärgiks on Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjate 

tootearendusalase võimekuse suurendamine läbi tootearendustegevuse, mille tase 

ületab ettevõtjate senise tootearenduse taset ja mille abil saavutatakse järgnevad 

tulemused: 

3.1.1. suurenevad ettevõtjate tootearendusalased teadmised ja oskused; 

3.1.2. kasvab ettevõtjate poolt teostatavate toote- ja protsessiarenduse projektide arv; 

3.1.3. kasvavad ettevõtjate investeeringud tootearendusse ja muudesse arendustegevustesse; 

3.1.4. suureneb ettevõtjates hõivatud inseneride ja muude insenertehniliste töötajate arv; 

3.1.5. kasvab ettevõtjate tootlikkus. 

 

4. Meetme lühiselgitus 

4.1. Töötleva tööstuse sektor on üks olulisematest Eesti majandusharudest, moodustades 

2010. aastal Eestis sisemajanduse koguproduktist 16,4% ja tööhõivest 19%. Samas on 

töötleva tööstuse sektori teadus- ja arendustegevuse investeeringud ja loodav 

lisandväärtus töötaja kohta Euroopa Liidu keskmisest madalamal tasemel.  

4.2. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 

„Teadmistepõhine Eesti” võtmetehnoloogia – materjalitehnoloogia – eeluuring 

„Feasibility study for an Estonian Materials Technology Programme“ ning „Eesti 

masinatööstuse sektoruuring“ nimetavad töötleva tööstuse sektori peamiseks 

arengutakistuseks madalat arendustegevuse võimekust, sealhulgas ettevõtjate 

arendustegevuse teostamise kogemuse ning vastavate teadmiste ja oskuste puudumist. 

4.3. Meede panustab Vabariigi Valitsuse poolt 28. aprillil 2011. a. heakskiidetud 

konkurentsivõime kavas „EESTI 2020“ välja toodud majanduspoliitika kesksesse 

eesmärki: Eesti ettevõtjate poolt loodava lisandväärtuse suurendamise läbi tootlikkuse 

kiire kasvu nii suurema kapitalimahukuse kui kõrgema lisandväärtusega toodete ja 

teenuste kaudu. Lisaks panustab meede Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni (TA&I) strateegia elluviimisesse ettevõtete innovatsioonivõime 

suurendamise ja turusuunitlusega T&A projektide toetamise kaudu.  

4.4. Käesolev meede on välja töötatud Eesti töötleva tööstuse sektori tootearenduse 

võimekuse tõstmiseks läbiviidavate tootearendustegevuste kaudu. Meetme raames 

toetatakse ettevõtjate tootearendusprojekte, mis: 

4.4.1. on suunatud uute või oluliselt parandatud toodete või protsesside (sealhulgas 

prototüüpide valmistamine, tootmisprotsessi arendamine) väljatöötamisele;  

4.4.2. on kooskõlas ettevõtte tervikliku arengustrateegiaga;  

4.4.3. eristuvad ettevõtja varasematest tootearendusprojektidest oma keerukuse, metoodilise 

lähenemise, koostöövormi vms. poolest ja nende elluviimine nõuab  täiendavaid 

teadmisi ja oskusi;  

4.4.4. eelistatult viiakse ellu koostöös partnerite ja klientidega. Klientide kaasamine 

tootearenduse projektide elluviimisesse aitab kaasa kliendi vajadusi arvestavate 
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toodete arendamisele ja tagab uutele toodetele turunõudluse. Kui klient osaleb projekti 

rahastamises, juhtimises või elluviimises, siis käsitatakse teda projekti partnerina;  

4.4.5. tehnoloogilise õnnestumise korral on majanduslikult tasuvad ja omavad tõendatud 

turunõulust.  

4.5. Lisaks meetme rakendamisele aitab tootmisettevõtjate innovatsiooni- ja 

tootearendusalase teadlikkuse tõstmisele kaasa ettevõtlus- ning innovatsioonialaste 

teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi raames ellukutsutud 

Innovatsioonireaktor, milles korraldab EAS ettevõtjatele innovatsioonivaldkonna 

teemapõhiseid seminare, õppereise ja koolitusi ning kohtumisi, tutvustamaks häid 

näiteid klientide ja partnerite kaasamisest arendustöö projektidesse.  

 

5. Meetme raames antava toetuse alus 

5.1. Meetme raames antav toetus on teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks 

antav riigiabi, mille andmisel ettevõtjale järgitakse Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) 

nr 800/2008 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, 

millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (ELT L 214, 

9.08.2008, lk 3–47) (edaspidi üldine grupierandi määrus), I peatükis ja artiklites 31 ja 

33 ning «Konkurentsiseaduse» §-s 34 sätestatut. 

5.2. Meetme raames teaduspartneriga koostöös elluviidava projekti puhul saab projektis 

osalev teadusasutus toetuse saajaks olevalt ettevõtjalt hüvitise, mis võrdub 

teadusasutuse poolt projekti käigus läbiviidud tegevustest tulenevate 

intellektuaalomandiõiguste turuhinnaga ja kõnealused õigused kantakse üle 

ettevõtjatele. 

5.3. Meedet ei kohaldata raskustes oleva ettevõtja projektide toetamiseks vastavalt üldise 

grupierandi määruse artikli 1 lõike 6 punktile c ja artikli 1 lõikele 7. Lisaks ei 

kohaldata meedet grupierandi määruse artiklis 1 lõike 3 punktis c ja lõike 6 punktis b 

sätestatud juhtude korral.  

 

6. Meetme raames toetatavad tegevused 

6.1. Meetme raames toetatakse järgmisi projekti elluviimisega seotud tegevusi:  

6.1.1. ettevõtja poolt teostatav tootearendus;  

6.1.2. projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste esmakaitsmine. 

 

7. Abikõlblikud kulud 

7.1. Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud 

ning dokumentaalselt tõendatavad.  

7.2. Abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult 

raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kuludega.  

7.3. Abikõlblikuks kuluks on:  
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7.3.1. projekti elluviivate töötajate personalikulu ja projektiga seotud lähetuskulud. 

Nimetatud kulud peavad kokku moodustama vähemalt 30% projekti abikõlblikest 

kuludest; 

7.3.2. uute ja kasutatud aparaatide ning seadmete kulum, vastavalt nende kasutusajale 

projektis ning kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Nimetud kulud kokku 

võivad moodustada kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest;  

7.3.3. kulud sisseostetud uuringutele, tehnilistele teadmistele (sh. sertifitseerimisteenus) ja 

litsentseeritud patentidele ning kulud tootearenduse projekti elluviimisega otseselt 

seotud nõustamisele (sh. klientidelt ostetud nõustamisteenus) ja muudele 

samaväärsetele teenustele. Nimetatud kulud kokku võivad moodustada kuni 70% 

projekti abikõlblikest kuludest; 

7.3.4. projekti elluviimisega seotud kulud materjalidele ja tarvikutele;  

7.3.5. projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamisega seotud kulud.  

 

8. Projekti abikõlblikkuse periood 

8.1. Projekti kulude ja tegevuste abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest EASile  

või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast tähtajast 

ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal.  

8.2. Ettevõtja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud 

tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, 

lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu teostamine, teenuse kasutamine, 

üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms) enne taotluse esitamist EASis. 

8.3. Ettevõtja võib taotleda projekti perioodi pikendamist kui projekti elluviimisel on 

ilmnenud ettevõtjast sõltumatud erakordsed asjaolud. Kui projekti perioodi 

pikendamise taotlus on rahuldatud, loetakse projekti ajalise kestuse lõpuks taotluse 

rahuldamise otsuse muutmise otsuses sätestatud kuupäev. 

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

projekti abikõlblikkuse perioodil ja 45 päeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi 

lõppu tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil. 

 

9. Toetuse finantseerimise piirmäärad ja tingimused 

9.1. Taotletava toetuse minimaalne suurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot, maksimaalne 

suurus on 500 000 (viissada tuhat) eurot. 

9.2. Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 35% projekti abikõlblikest kuludest. 

9.3. Projekti omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest osa, mida 

toetusest ei finantseerita. 

9.4. Kui tootearendust finantseeritakse lisaks ka teistest riigi, kohaliku omavalitsuse, 

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahenditest, ei tohi projekti eelpool nimetatud 

vahenditest finantseerimise osakaal ületada punktis 9.2. sätestatud finantseerimise 

piirmäära. 
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10. Toetuse taotlemine 

10.1. Meetme raames saab toetust taotleda jooksvalt. 

10.2. Enne toetuse taotlemist peab taotleja läbima eelnõustamise. Eelnõustamise käigus 

hindab EAS kavandatava projekti vastavust meetme eesmärkidele ning abistab 

taotlejat meetme raames taotluse ja koos taotlusega esitatavate dokumentide 

ettevalmistamisel.  

10.3. Taotluste vastuvõtmise alustamise ja lõpetamise kuupäevast annab EAS teada 

pressiteatega ning oma kodulehel. 

10.4. Taotlus toetuse saamiseks esitatakse EASile EASi poolt kinnitatud taotlusvormil. EAS 

teeb taotlusvormi kättesaadavaks oma kodulehel. 

10.5. Taotlus toetuse saamiseks esitatakse EASile läbi e-keskkonna, digiallkirjastatult 

elektrooniliselt või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise 

koopiaga.  

10.6. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik. 

 

11. Nõuded taotlejale 

11.1. Toetuse taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtjast äriühing, mis vastab punktis 2.3. sätestatud tingimustele. 

11.2. Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 

11.2.1. taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud 

olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud 

«Maksukorralduse seaduses» ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide 

esitamise kohustuse;  

11.2.2. taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 

5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad 

olema registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga 

territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses, või Euroopa Liidu liikmesriigis või 

riigis, millele on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga; 

11.2.3. taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud 

pankrotiotsust;  

11.2.4. taotleja omakapital vastab «Äriseadustiku» nõuetele;  

11.2.5. taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks vastavalt punktis 9 

sätestatud piirmääradele ja tingimustele. 

11.2.6. Juhul kui taotleja on EASilt varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või 

välisabi vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema 

tehtud tähtaegselt ja nõutud summas. 

 

12. Taotleja kohustused 

12.1. Taotleja on kohustatud: 
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12.1.1. esitama EASi nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja 

tähtpäevaks; 

12.1.2. võimaldama kontrollida taotlust ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas teha 

paikvaatlust taotleja juures; 

12.1.3. EASi viivitamata teavitama taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või 

ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; 

12.1.4. tõendama EASi nõudmisel ettenähtud omafinantseeringu või muude vahendite või 

dokumentide olemasolu; 

12.1.5. viivitamatult kirjalikult informeerima projekti ettevõtja või selle osa ja sellega 

seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest; 

12.1.6. täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama EASile informatsiooni, mis 

võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist. 

 

13. Nõuded taotlusele 

13.1. Taotluses sisalduv projekt peab vastama meetme eesmärkidele ja järgmistele nõuetele: 

13.1.1. taotlus on esitatud ettenähtud korras ja vormis; 

13.1.2. toetust taotletakse punktis 7.3. toodud abikõlblikele kuludele; 

13.1.3. taotletava toetuse suurus ei ületa punktis 9.2. sätestatud toetuse piirmäära; 

13.1.4. taotluses sisalduva projekti tegevused lõpetatakse projekti perioodil; 

13.1.5. taotluses sisalduva projekti eelarves on muuhulgas ette nähtud nõutav 

omafinantseering; 

13.1.6. taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 

13.1.7. taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik omakäelise allkirjaga 

või digitaalallkirjaga vastavalt punktis 10.6. toodule. 

13.2. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 

13.2.1. ettevõtja viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja 

korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav; 

13.2.2. ettevõtja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse 

esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud; 

13.2.3. ettevõtja äriplaan; 

13.2.4. ettevõtja tootearenduse projektiplaan, sh kirjeldus ettevõtja poolt eelnevalt läbiviidud 

tootearendusest  ja arendusprojektidest; 

13.2.5. projektijuhi ja projekti elluviijate elulookirjeldused; 

13.2.6. detailsed kulutuste kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad, 

sealhulgas hinnapakkumised, hinnakirjad ja eelarved; 

13.2.7. vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja 

pakkumise lähteülesande kirjeldust kõikide kulutuste puhul, mille korral taotleja 

teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete 
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varade ostutehingu suuremas summas kui 6400 eurot käibemaksuta. Juhul kui kolme 

sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei 

valita, tuleb taotlusele lisada põhjendus. Konsultatsiooniteenuste sisseostmisel tuleb 

esitada võrreldavad hinnapakkumised kõigi ostutehingute korral; 

13.2.8. volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 

 

14. Taotluse menetlemine 

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

taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja 

lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, paikvaatluse 

teostamine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, 

nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse ja taotleja hindamine, taotluse rahuldamine ja 

toetuslepingu sõlmimine või taotluse rahuldamata jätmine. 

14.2. EAS võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni 

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

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

selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.  

14.3. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 40 tööpäeva alates taotluse registreerimise 

kuupäevast. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on EASil õigus taotluse menetlemist 

pikendada kuni 10 tööpäeva, informeerides sellest taotlejat. 

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

rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab võrdseks või ületab meetme 

rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras. 

 

15. Taotluse registreerimine ja läbivaatamine 

15.1. 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. 

15.2. Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist või kui ilmneb meetme korra punktis 15.4. 

nimetatud asjaolu, teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest või meetme korra 

punktis 15.4. nimetatud asjaolust kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist. 

15.3. Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest 

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

taotluse menetlemise tähtaeg. 

15.4. EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata ja tagastab 

taotluse, kui taotleja ei ole meetme korra punktis 15.3. toodud tähtaja jooksul puudusi 

kõrvaldanud. 

 

16. Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 

16.1. Taotleja nõuetele vastavust kontrollib EAS. 
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16.2. Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik meetme korra 

punktis 11 taotlejale esitatud nõuded. 

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

tunnistamise otsuse. Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EAS 

taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata. 

 

17. Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused 

17.1. Menetlusse võetud taotluse nõuetele vastavust kontrollib EAS. 

17.2. Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik meetme korra punktis 

13 taotlusele esitatud nõuded. 

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

asjaoludest: 

17.3.1. taotlus ei vasta meetme korra punktis 13 sätestatud nõuetele ja puudust ei ole võimalik 

meetme korra punkti 15.3. alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada; 

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

pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist; 

17.3.3. taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust; 

17.3.4. taotleja ei ole meetme korra punkti 15.3. alusel määratud tähtaja jooksul taotluses 

esinevaid puudusi kõrvaldanud. 

17.4. 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. 

 

18. Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord 

18.1. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. EAS moodustab taotluse 

hindamiseks hindamisrühma ning kaasab vajadusel taotluse hindamiseks eksperte.  

18.2. Taotluse hindamisjuhend tehakse kättesaadavaks EASi kodulehel. 

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

moodustub hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest.  

18.4. Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 

2,2 või kui vähemalt ühe punktis 18.6 toodud kriteeriumi hinne jääb alla 2,0.  

18.5. Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis 

hindamiskriteeriumite alusel on saanud koondhindeks vähemalt 2,2 ning iga punkti 

18.6 hindamiskriteeriumi osas hindeks vähemalt 2,0. 

18.6. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud on järgmised: 

18.6.1. projekti majanduslik mõju (35% koondhindest), mille raames hinnatakse muu hulgas 

projekti eesmärkide seost taotleja strateegiliste eesmärkidega ja olulisust taotleja 

äritegevusele, taotleja ärimudeli selgust ja projekti tulemuste ärilise rakendamise kava 

läbimõeldust, projekti majanduslikku tasuvust ja tasuvuse arvestusel kasutatud 

metoodikate asjakohasust; 
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18.6.2. projekti mõju taotleja tootearenduse võimekuse kasvule (35% koondhindest), mille 

raames hinnatakse muu hulgas tootearenduse uudsuse taset võrreldes taotleja 

tavapärase arendustöö tasemega, tootearendusalase kompetentsi kasvu ja uute 

kogemuste omandamist ettevõtjas ning projekti mõju käitumusliku muutuse 

esilekutsumisel, klientide ja partnerite kaasatust projekti ettevalmistusse ja 

läbiviimisesse ning projekti tootearenduse jätkusuutlikkust; 

18.6.3. taotleja organisatsiooniline võimekus ja projekti ettevalmistus (30% koondhindest), 

mille raames hinnatakse muu hulgas taotleja tootearendusealast võimekuse ja projekti 

kaasatud meeskonna piisavust, kompetentsi ja motiveeritust projekti teostamiseks, 

taotleja valdkondlikku kompetentsi ja kogemust, tootmisvõimekust ja täiendavate 

ressursside olemasolu, projektiga saavutatud tulemuste äriliseks rakendamiseks 

vajaliku majandusliku ja turundusliku kompetentsi olemasolu, ettevõtja 

finantsvõimekust ja omafinantseeringuks vajalike vahendite olemasolu, projekti 

ettevalmistuse kvaliteeti ja tegevuskava ning eelarve terviklikkust ja realistlikkust.  

 

19. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord 

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

rahuldamata jätmise kohta teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse. 

19.2. Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. 

19.3. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel: 

19.3.1. toetust on taotletud tegevustele või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti 

elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud; 

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

reaalne;  

19.3.3. projekti eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega; 

19.3.4. taotluse rahaline maht ületab programmi eelarve vaba jäägi. 

19.4. Taotluse mitterahuldamine on põhjendatud ka juhtudel, kui projekti eesmärgid on 

saavutatavad ilma toetuseta või kui taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses puudusi EASi 

poolt ettenähtud tähtajaks. 

19.5. Taotluse rahuldamata jätmise otsuses tuuakse välja rahuldamata jätmise põhjused. 

19.6. Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib EAS toetuse saajaga toetuslepingu. 

Toetuslepingus täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse 

tingimusi, millest teavitatakse toetuse saajat kirjalikult. Toetuslepingus sätestatakse 

muuhulgas: 

19.6.1. toetuse saaja; 

19.6.2. toetuse suurus; 

19.6.3. omafinantseeringu määr; 

19.6.4. projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev; 

19.6.5. projekti elluviimise tingimused; 

19.6.6. toetuse väljamaksmise tingimused; 
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19.6.7. aruandluse perioodid, aruannete esitamise tähtajad ja kord; 

19.6.8. et toetus on teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav riigiabi Euroopa 

Komisjoni määruse nr 800/2008 artikkel 31 ja 33 mõistes. 

19.7. 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, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.  

19.8. Kui toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 20 tööpäeva 

jooksul sõlmida, tunnistab EAS taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks. 

19.9. Otsus toetuslepingu sõlmimise või taotluse rahuldamata jätmise kohta toimetatakse 

adressaadini elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile.  

 

20. Toetuslepingu muutmine ja ülesütlemine  

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

avalduse alusel. 

20.2. Toetuse saaja on kohustatud eelnevalt (st enne muudatuse elluviimisega alustamist) 

taotlema EASilt toetuslepingu muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta: 

20.2.1. projekti tegevusi, mille tulemusel muutub projekti eelarves vastava konkreetse 

eelarverea summa rohkem kui 15% või 7000 eurot;  

20.2.2. projekti tegevuste elluviimise alguskuupäeva; 

20.2.3. projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäeva; 

20.2.4. projektis ettenähtud tegevusi või eesmärke. 

20.3. Projekti tegevuste elluviimise algus- ja lõppkuupäeva muutmisel tuleb arvestada 

programmi korra punktis 8 sätestatuga. 

20.4. EASil on õigus keelduda toetuslepingu muutmisest juhul, kui soovitav muudatus 

mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme 

eesmärkidele. 

20.5. Toetuslepingu muutmise otsustab EAS 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise 

taotluse saamist. 

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

20.6.1. ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; 

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

ettenähtud tingimustel; 

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

ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata; 

20.6.4. toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta. 

20.7. Toetuse ülesütlemise avalduse saamisel on EASil 20 tööpäeva jooksul õigus otsustada 

toetuslepingu lõpetamine ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine. 
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21. Toetuse väljamaksmise tingimused 

21.1. Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt toetuslepingus toodud 

tingimustele.  

21.2. Toetuse väljamakse tegemise eeldusteks on projekti tegevuste läbiviimine ja vastavate 

kulude teostamine (sealhulgas omafinantseering, käibemaks ja mitteabikõlblikud 

kulud).  

21.3. Toetuse summat on võimalik osaliselt välja maksta ettemaksena toetuse saajale 

projekti abikõlblikkuse perioodi alguses. 

21.4. Ettemakse teostamise võimaluse otsustab EAS kaalutlusõigusele tuginedes iga taotluse 

puhul eraldi. Ettemakse teostamise võimalus sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses 

ja toetuslepingus. 

21.5. Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saaja poolt esitatud väljamaksetaotluste alusel. 

Taotleja võib esitada toetuse väljamaksmiseks tasutud või osaliselt tasutud 

kuludokumentide alusel väljamaksetaotlusi: 

21.5.1. kuni kuuekuulise aruandlusperioodi korral mitte sagedamini kui üks kord 

aruandlusperioodi kohta;  

21.5.2. kuue- ja enamakuulise aruandlusperioodi korral mitte sagedamini kui kaks korda 

aruandlusperioodi kohta. 

21.6. Toetuse väljamakse teostatakse toetuse saajale tasutud kuludokumentide alusel. 

Põhjendatud juhtudel teostatakse väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel 

või ettemaksena toetuse saajale vastavalt toetuslepingus sätestatule.  

21.7. Väljamakse teostamiseks tasutud kuludokumentide alusel esitab toetuse saaja EASile 

väljamaksetaotluse koos EASi poolt nõutud dokumentidega. 

21.8. Väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tasub toetuse saaja 

väljamakse taotluse abikõlblikust kogusummast minimaalselt omafinantseeringu osa 

ning esitab EASile väljamaksetaotluse ja EASi poolt nõutud dokumendid.  

21.9. Pärast toetuse saamist tasub toetuse saaja tasumata kuludokumentide kogusumma ja 

esitab EASile nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul 

toetuse saamisest arvates. Personalikulu korral esitatakse tasumist tõendavad 

dokumendid EASile seitsme tööpäeva jooksul pärast tasu väljamaksmist ning sellega 

kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist. 

21.10. Enne uue väljamakse taotluse esitamist peavad punktis 21.9 esitatud nõuded olema 

täidetud või vastasel juhul võib EAS keelduda edaspidi toetuse saajale toetuse välja 

maksmisest. 

21.11. Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust peab kasutama vaid 

väljamakse taotluses toodud abikõlblike kulude katmiseks. Kui toetuse saaja ei esita 

EASile tasumist tõendavaid dokumente ettenähtud ajal, võib EAS nõuda toetuse 

saajalt toetuse tagasi. 

21.12. Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus, kus on 

sätestatud ettemakse vajadus, kulutuste prognoos ja muud EASi poolt nõutud 

dokumendid. 
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21.13. Toetuse saaja esitab EASile kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid 

ettemaksena saadud toetuse kasutamise ja omafinantseeringu teostamise kohta 

toetuslepingus sätestatud tähtaja jooksul.  

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

21.14.1. esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele; 

21.14.2. esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, 

tegevustele ja eesmärkidele; 

21.14.3. läbiviidud tegevused ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei 

ole tõendatud; 

21.14.4. tagasimaksmisele kuuluvad kohustused EASi ees ei ole täidetud. 

 

22.  Aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid 

22.1. Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded ja lõpparuande toetuslepingus sätestatud 

tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 9 

kuud.  

22.2. Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded EASile elektrooniliselt 

digitaalallkirjaga allkirjastatult või omakäeliselt paberkandjal allkirjastatult koos 

elektroonilise koopiaga.  

22.3. Projekti vahe- ja lõpparuanded esitatakse EASi poolt välja töötatud vormidel, mis on 

kättesaadavad EASi veebilehel, vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.  

22.4. Toetuse saaja esitab projekti elluviimise järgsed aruanded EASi nõudmisel. 

 

23. Toetuse saaja kohustused 

23.1. Toetuse saaja on kohustatud:  

23.1.1. viima projekti ellu taotluses ja toetuslepingus fikseeritud tähtaegade ja tingimuste 

kohaselt; 

23.1.2. tagama ettenähtud omafinantseeringu; 

23.1.3. teavitama EASi projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;  

23.1.4. kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja toetuslepinguga; 

23.1.5. maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks; 

23.1.6. vastama EASi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja projekti teostamise kohta; 

23.1.7. esitama EASile tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid; 

23.1.8. tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid 

kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja 

maksedokumentidest selgelt eristatavad;  

23.1.9. säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni 

vähemalt kümme (10) aastat; 
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23.1.10. võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud 

ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul 

moel kasutab; 

23.1.11. andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega 

seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates; 

23.1.12. osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; 

23.1.13. järgima hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduse» kehtestatud nõudeid, kui toetuse 

saaja on hankija «Riigihangete seaduse» mõistes. Kui toetuse saaja ei ole hankija 

«Riigihangete seaduse» tähenduses, siis järgima «Riigihangete seaduse» sätestatud 

põhimõtteid; 

23.1.14. viivitamata kirjalikult informeerima EASi kõigist esitatud andmetes toimunud 

muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt 

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

esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotimenetluse alustamisest või 

likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused 

on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu; 

23.1.15. viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti 

negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise 

jätkamise kaheldavast otstarbekusest; 

23.1.16. viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise 

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

üleandmise otsuse vastuvõtmisest;  

23.1.17. viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike 

muutusest üle 5%, välja arvatud ettevõtjad, kelle väärtpaberid on emiteeritud 

reguleeritud väärtpaberiturul; 

23.1.18. täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi. 

 

24. Toetuse saaja õigused  

24.1. Toetuse saajal on õigus:  

24.1.1. muuta taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsusega kinnitatud projekti 

eelarvet või tegevusi ilma taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust EASile 

esitamata, kuid EAS eelnevalt neist muudatustest teavitades, juhul, kui muutub 

projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea maht teise eelarverea 

mahu arvelt mitte rohkem kui 15% või vähem kui 7000 eurot ja projektiga ettenähtud 

eesmärgid ja tegevused ei muutu;  

24.1.2. saada EASilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud käesolevas korras nimetatud 

kohustuste täitmisega. 

 

25. EASi õigused 

25.1. EASil on õigus:  

25.1.1. teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid; 
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25.1.2. kontrollida toetuse ning omafinantseeringute kasutamist;  

25.1.3. 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;  

25.1.4. vähendada toetuse suurust, kui esitatud aruandest selgub, et toetuse saaja on osaliselt 

või täielikult jätnud tegemata tegevuskavas planeeritud tegevusi või eelarve alakasutus 

on suurem kui 20%; 

25.1.5. peatada toetuse väljamaksmine kuni rikkumise kõrvaldamiseni, kui toetuse saaja rikub 

meetme korras sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või 

toetuslepingus sätestatust; 

25.1.6. peatada toetuse väljamaksed toetuse saajale tema tagasimaksega seotud projekti või 

toetuse saaja kõikide projektide osas kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimakseni; 

25.1.7. lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, 

kui toetuse saaja rikub käesolevas korras sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil 

kõrvale taotluses või toetuslepingus sätestatust;  

25.1.8. vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja 

omafinantseeringu vähenemisel alla toetuslepingus sätestatud määra;  

25.1.9. keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt 

halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud;  

25.1.10. teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.  

 

26. EASi kohustused 

26.1. EAS on kohustatud:  

26.1.1. tegema käesoleva meetme korra, taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased 

juhendmaterjalid kättesaadavaks oma koduleheküljel;  

26.1.2. teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides 

tehtud muudatustest;  

26.1.3. läbi vaatama väljamaksetaotlused hiljemalt 21 tööpäeva jooksul pärast punktis 22.1 

nimetatud aruande või punktis 21.8 nimetatud osaliselt tasutud kuludokumentide 

kinnitamist; 

26.1.4. heaks kiitma või tagasi lükkama punktis 22.1 nimetatud aruanded hiljemalt 40 

tööpäeva jooksul nende laekumisest. EAS on kohustatud viivitamata teavitama toetuse 

saajat punktis 22.1 nimetatud aruannete ja punktis 21.5 nimetatud väljamakse taotluse 

heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest; 

26.1.5. tegema pärast toetuslepingu sõlmimist oma veebilehel kättesaadavaks järgmise 

informatsiooni: toetuse saaja nimi, toetust saava projekti nimi, toetuse summa, projekti 

kogumaht, projekti eesmärk ja projekti ajaline kestus. 

26.1.6. hoidma konfidentsiaalsena informatsiooni, mis on teatavaks saanud toetuse taotluse 

menetlemise käigus, välja arvatud meetme korra punktis 26.1.5. nimetatud 

informatsioon ja õigusaktides sätestatud juhud. 


