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Hoiad käes kogumikku, mis seab meile sihid eesseisvateks aastateks. Meie 
tööde ja tegemiste keskmes on ettevõtja ja meie ühine ambitsioonikas eesmärk 
on aidata tal arendada kõrgema lisaväärtusega tooteid ja teenuseid ning teenida 
seeläbi tänasest olulisemalt rohkem tulu.

Eesti majandus on viimastel aastatel läbi elanud „ameerika mägesid” 
meenutavaid tõuse ja langusi. See on andnud meie ettevõtjatele ja EASile 
hea praktilise kogemuse mõistmaks, kus me oleme ja mis meilt oodatakse, et 
kasutada ja kasvatada oma eeliseid võrreldes konkurentidega teistes riikides. 
Eesti ettevõtjaid iseloomustab noorus, mis on ühendatud reaalse praktiseerimise 
käigus omandatud kogemustega. Taoline kombinatsioon on maailmas unikaalne 
ja seega väga väärtuslik. 

Oma lähiaastate tegevustes oleme teraviku suunanud ambitsioonikatele ning 
uuendusmeelsetele ettevõtjatele. Me peame üles leidma ja töötama ettevõtetega, 
kes on võimelised majanduse arengut vedama ning andma neile tuge nii 
äriprotsesside arendamisel kui ka uute toodete ning teenuste väljatöötamisel.  

Kindlasti peame jätkama juba alustatud teed, et kujuneda lihtsast rahajagajast 
Eesti ettevõtluse kompetentsikeskuseks. Me peame saama tõsiseks ja avatud 
partneriks nii projektide ettevalmistamisel kui ka elluviimisel. Seejuures on hea 
endale aegajalt meelde tuletada, et riik on ettevõtjale hea partner siis, kui ta riigi 
kohalolekut igal sammul ei tunneta. 

Uue toote turule toomine ning välisturgudel kanna kinnitamine ei ole kindlasti 
kerge ülesanne, see nõuab lisaks konkurentsivõimelise toote olemasolule ka 
järjekindlat müügitööd, tubli annuse eneseusku, samuti jääb oma osa paratamatult 
ka õnnele. Ometi olen veendunud, et mäng väärib küünlaid!

Soovime EASile uue strateegia elluviimisel tuult tiibadesse!

Ahti Kuningas
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Juhatuse esimehe 
eessõna

Eesti majandust ootavad lähiaastatel tõsised väljakutsed. Oleme jõudnud 
paljude näitajate osas Euroopa keskmisele väga lähedale ja Eestilt oodatakse 
suuremat panust nn targa majanduse valdkondades. Läbi tootearenduse ja 
innovatsiooni pürgivad ettevõtted lähemale lõpptarbijale mõeldud toodetele ja 
teenustele ning suurendavad seeläbi loodud lisandväärtust. Samal ajal on kohalik 
palgatase kasvanud kümne aastaga kolm korda kiiremini kui Euroopa Liidus 
keskmiselt, millele tootlikkus pole järele jõudnud. 

Eesti strateegiline siht on tõsta 2020. aastaks lisandväärtus töötaja kohta 80%-
ni Euroopa Liidu keskmisest tasemest. See on väga ambitsioonikas eesmärk, mille 
saavutamiseks tuleb panustada ettevõtete teadus- ja arendustegevusse, tegeleda 
tooteuuenduse ja disainiga ning mõelda kohalike ettevõtete konkurentsieeliste 
tugevdamisele. 

EASi peamise sihtrühma moodus- 
tavad ekspordivõimelised rahvusvaheliselt 
läbilöövad Eesti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted, kelle arenguvaja- 
duste paremaks rahuldamiseks loome 
ühtse ettevõtja arenguplaani toetus- 
meetme. Ühe taotlusega on võimalik 
rahastada ettevõtete strateegilise arengu- 
plaani paljusid tegevusi alates uute töötajate värbamisest kuni innovaatiliste 
toodete väljatöötamiseni. Uuteks väljakutseteks on algaval perioodil innovaatiliste 
lahenduste tellimine riigihangete kaudu ja loomemajanduse ekspordivõime 
suurendamine. Välisinvesteeringute osas hindame kõrgema arenduspotentsiaaliga 
töökohti ja aitame kaasa võõrtööjõu kaasamisele valdkondades, kus Eestis napib 
tippspetsialiste. 

Kõiki meie rakendatavaid meetmeid tuleb vaadelda ettevõtluse kon- 
tekstis. Regionaalarengu vallas toetame ettevõtluskeskkonna arendamist 
maapiirkondades ning transpordi ja infrastruktuuri arendamist suuremates 
linnades. Eraldi toetusmeede on mõeldud Ida-Virumaa avaliku linnaruumi ja 
säästva liikumise arendamiseks. Toetuste eesmärk on parandada maapiirkondade 
tööhõivet ja suurendada soovi alustada seal ettevõtlusega. 

Soovime uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil olla ettevõtjatele heaks partneriks 
ja aidata neil ambitsioonikaid ideid ellu viia. Kuigi eelolevatel aastatel on EASil 
kasutada vähem struktuurfondide vahendeid, tahame neid jagada mõjusamalt ja 
tõsta esile need valdkonnad, kus EASi abita jääksid tegevused ellu viimata. 

Organisatsiooni tegevuses lähtume kokkulepitud väärtustest. Oleme 
asjatundlikud ja tegutseme läbipaistvalt. Soosime uusi algatusi ja pakume välja 
värskeid ideid lähtuvalt klientide vajadustest. Kindlasti tuleb teha valikuid, mille 
olulisemaks kriteeriumiks on suuremat väärtust loovate tegevuste eelistamine. 
Me ei lähtu otsuste tegemisel sellest, et meil oleks lihtsam, vaid et sellest saaksid 
kasu ettevõtjad. Kõik see peab teenima EASi missiooni – Ehitame eduka Eesti.  

Hanno Tomberg

Eesti strateegiline siht on tõsta 2020. aastaks 
lisandväärtus töötaja kohta 80%-ni Euroopa Liidu 

keskmisest tasemest. 

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud  
2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka1.

EHITAME EDUKA EESTI
Aitame oma tegevusega kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate 
ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks 
konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas

1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2014.

EASi missioon on:

EASI KLIENTIDEKS ON 
ETTEVÕTTED, KES 
TEEVAD ERASEKTORI 
T&A TEGEVUSEST

EASI KLIENTIDEKS ON 
ETTEVÕTTED, KES
EKSPORDIVAD KOGU 
EESTI EKSPORDIST

EASI KLIENTIDEKS ON 
ETTEVÕTTED, KES 
LOOVAD KOGU EESTI 
LISANDVÄÄRTUSEST

EASI KLIENTIDEKS ON 
ETTEVÕTTED, KUS
TÖÖTAB KOGU EESTI
TÖÖJÕUST

72% 29%

25% 18%

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

SENISED TULEMUSED 
EAS on viimase 14 aasta jooksul mänginud Eesti 

majandusarengus väga olulist rolli. Oleme toetanud 
viimase seitsme aasta jooksul rohkem kui 13 000 projekti, 
kus kasusaajateks on olnud nii väiksed kui suured 
ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kolmanda sektori  

 
organisatsioonid ja tavainimesed oma kodukohas. Meie 
all tegutsevad 16 välisesindust 12 riigis alates Shanghaist 
ja Tokyost kuni Silicon Valleyni. EASi mõju Eesti riigile on 
majandusnäitajates järgmine:
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EASi tegevusele annab suuniseid Euroopa Liidu ja Eesti 
vahel sõlmitud partnerluslepe, mille keskmes on uute 
kasvualade leidmine ja nendes osalemine; teadus-, arendus- 
ja innovatsioonisüsteemi sidusus majanduse vajadustega; 
väärtusahelas kõrgemale liikumine ja struktuursed 
muutused majanduses 

 
 

Täpsemate eesmärkide seadmisel arvestab EAS oma 
tegevuses kahte riiklikku strateegiat ja kolme arengukava: 
› Ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
› Regionaalarengu strateegia 2014-2020
› Eesti riiklik turismi arengukava 2014-2020
› Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 

“Made in Estonia 3.0”
› Loomemajanduse arengukava (valmimisel) 

Hiiumaa

1096 683

684 570
544

429 576
374

816

729

1019

547

617

662944

Saaremaa

Läänemaa

Pärnumaa

Raplamaa

Harjumaa

Järvamaa

Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

Jõgevamaa

Tartumaa

Põlvamaa

Võrumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Järgneval joonisel on toodud EASi tegevuste jagune- 
mine maakondade lõikes 2004-2014 perioodil ühe elaniku 
kohta (EUR).

Meie eesmärgid lähtuvad valitsuse konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“, mille sisu põhirõhk on Eesti majanduse tootlikkuse 
ja tööhõive suurendamisel. 

2 EASi portfell on klientide kogum, kes on kasutanud EASi tooteid ja teenuseid. NPS= Net Promoter Score metoodika järgi leitud tulemused,  
 mis näitab EASi klientide rahulolu teeninduskvaliteediga.

EASI PORTFELLI2 TULEMUSED 2013. AASTAL

Mõõdetavad arengueesmärgid on järgmised (algtase, 2017 ja 2020 sihtväärtus):

ERASEKTORI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE KULUTUSED KASVAVAD

EKSPORDI OSAKAAL MAAILMAKAUBANDUSES KASVAB

TÖÖJÕUTOOTLIKKUS EL KESKMISEGA VÕRRELDES KASVAB

TÖÖHÕIVE MÄÄR VANUSEGRUPIS 20-64 AASTAT TÕUSEB

Ekspordimüügitulu kasvas 
klientide hulgas 

+4,1%

Üks investeeritud euro 
tõi keskmiselt kaasa tänu 
toetusele ekspordi kasvu

6,5 €

Välisinvesteeringuid toodi 
Eestisse EASi abil 

+73 M €

Meie kliendiportfellis 
olevate ettevõtete 

lisandväärtus töötaja  
kohta kasvas 

+18,6%

Meie kliendiportfellis 
olevate ettevõtete 

teadus- ja arendustegevuse 
kulutused kasvasid 

+53,9%

Alustavate kasvuettevõtete 
osakaal oli 

21,8% 
kõigist alustavatest 

ettevõtetest

Müügitulu oli kolme aasta 
pärast peale asutamist 

portfelli ettevõttel  
keskmiselt 

173 000 €

Meie kliendiportfellis 
olevate ettevõtete 
ekspordimüügitulu 

moodustas Eesti ekspordist 

29%, 
ulatudes 4,8 mld euroni

Regionaalarengu valdkonna 
elukeskkonna suunal oli 
lõppenud projektidest 

kasusaajaid inimesi

256 656

Rajatud tööstusaladele 
asunud ettevõtete  

läbi loodi 

428 
töökohta

Meie tegevuse kaasabil 
kasvasid prioriteetsetelt 

sihtturgudelt turistide 
ööbimised 

+2,4%

Väliskliendi tagasiside EASi 
teeninduskvaliteedile oli 

NPS +54
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EASI KLIENDID 
EASi kliendid on ettevõtted, füüsilised isikud, kohalikud 

omavalitused, MTÜd ja muud majandusüksused. Meile 
on oluline, et klient saaks EASiga suheldes suurepärase 
teeninduse osaliseks ja oleks äärmiselt rahul teda nõustanud 
inimeste asjatundlikkusega. Klientide ootuste paremaks 
tundmiseks mõõdame jooksvalt kliendirahulolu, kasutades 
selleks rahvusvaheliselt tunnustatud soovitusindeksi 
meetodit. Saadud tagasiside alusel parendame oma 
äriprotsesse ja -lahendusi. Meie eesmärk on jõuda 
lähitulevikus selleni, et igal kliendil oleks üks kliendihaldur.

Ettevõtluse, ekspordi ja innovatsiooni valdkonnas on 
EAS koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga 
(edaspidi MKM) rühmitanud Eesti ettevõtluse kasvustratee- 

 
gias olulised majanduse vedurid. Need ligi 4000 ettevõtet  
(vt alljärgnevat joonist) on Eesti arengu peamised 
mõjutajad ja väärtuse loojad ning määravad paljuski, kuhu 
jõuame 2020. aastaks. Seetõttu on oluline neile senisest 
täpsemalt ja teadlikumalt läheneda3. Soovime, et meie 
kliendid liiguksid alumisest segmentist järjest ülespoole.

Samasse mudelisse paigutuvad ka KredExi ja Arengu- 
fondi kliendid. KredEx tegutseb eelkõige kasvuklientide, 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega. Arengufond 
töötab alustavate kasvuklientidega ehk idufirmadega. 
EASist eristab neid mõlemat see, et nad ei paku toetuseid, 
vaid teisi kapitali kaasamise võimalusi. Eesti ettevõtlus- 
maastikku kirjeldab järgmine joonis4:

Kui programmilised tegevused on suunatud laiemale 
sihtgrupile, siis toetused on mõeldud kindlatele 
kliendisegmentidele. Erinevates toetusviisides on meie 
tegevus suunatud kasvu- ja võtmeklientidele. Teadlikkust 

tõstavad üritused suuname aga eelkõige alustavatele 
kasvu- või piirkonnaklientidele5. Võrgustike valdkonnas 
on kliendiks ettevõtjaid ühendavad organisatsioonid, ent 
kasusaajateks kasvuvõimalusega ettevõtjad.

Välisinvesteeringute valdkonnas on meie kliendiks 
nii uued kui ka siin juba tegutsevad välisinvestorid. Kokku 
on viimaste aastate jooksul (2010-2013) toodud Eestisse 
välisinvesteeringuid 285 mln euro eest ja loodud 3100 
töökohta.

Turismiturundus on suunatud eelkõige kümne suurema 
sihtturu lõpptarbijale, kelleks on Soome, Venemaa, Läti, 

Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia, Hiina, Jaapani ja 
Ameerika Ühendriikide turistid.

Regionaalarengu tegevustes on peamisteks koostöö- 
partneriteks ja klientideks avaliku ja kolmanda sektori 
organisatsioonid, kuid kasusaajateks ka ettevõtjad ning 
kohalikud elanikud.

ETTEVÕTLUS JA INNOVATSIOON
EASi eesmärk on aidata kaasa, et Eesti ettevõtjad 

teeniksid rohkem tulu kõrgema lisandväärtusega toodete 
ja teenuste müügist. 

Aitame ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet 
tõsta toodete/teenuste ja protsesside arendamise ning 
juhtimise täiustamise kaudu. Klientide võimekuse tõst- 
misel keskendume ettevõtjate ambitsioonikuse kasvata- 
misele ja investeeringute tegemisele. Peame oluliseks 
hoogustada ettevõtete innovatsioonialast tegevust, seal- 
hulgas rahvusvahelist koostööd.

Meie tegevus keskendub väikese ja keskmise suurusega 
Eesti ettevõtetele, kellel on soov ja eeldused areneda 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks. 

EKSPORT
Ekspordi valdkonnas on meile esmatähtis, et eksporti- 

vate ettevõtete hulgas oleks rohkem kõrge lisand- 
väärtusega ettevõtteid. Eesmärgiks on, et väljaveetavad 
tooted/teenused oleksid mitmekesisemad, keerukamad 
ja väärtusahelas lõpptarbijale lähemal. Selleks, et mitte 
liigselt sõltuda lähinaabrite majandusest ja hajutada riske, 
seame sihiks, et Eesti tooted ja teenused jõuaksid üha 
kaugematele ja erinevamatele turgudele.

VÄLISINVESTEERINGUD
Meie kaasabil investeerivad Eestisse ettevõtted, kes 

müüvad oma kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid 
Eestist väljapoole.  Meie sihiks välisinvesteeringute too- 

misel Eestisse on liikuda allhankija riigist nutika spetsia- 
liseerumise sihtriigiks. See tähendab, et muutuksime riigiks, 
mis meelitab mahukaid investeeringuid just teadus- ja 
arendustegevustesse.

Selleks, et mitte liigselt sõltuda lähiriikide majandus- 
olukorrast, on oluline laiendada investeerivate riikide 
ringi. Lisaks aitame Eestis juba kanda kinnitanud välis- 
investoritel oma tegevust laiendada ning luua teadus- ja 
arendusvaldkonnas uusi töökohti.

TURISM
Meie tegevuste eesmärgiks on välisturistide arvu 

kasvatamine ja seda ka hooajaväliselt. Soovime, et 
turistid ööbiksid siin kauem ja kulutaksid rohkem ning et 
lisaks puhkuseturistidele külastaksid meid ka ärituristid. 
Töötame selle nimel, et siinsed turismiatraktsioonid ja 
sündmused oleksid väliskülalistele huipakkuvad. Arendame 
turismi lähtuvalt teemavaldkondadest, sihtturgudest ja –
rühmadest.

REGIONAALARENG
Regionaalvaldkonna tegevused on suunatud ettevõt- 

luse arenguks ja selleks sobiva keskkonna ja eelduste 
loomiseks, pidades silmas piirkondlike eripärasid ning spet- 
sialiseerumisvõimalusi. Meie eesmärgiks on luua parem 
ettevõtlus-, külastus- ja elukeskkond taristute arenda- 
mise, regionaalsete tõmbekeskuste tugevdamise ning 
koostöös maakondadega piirkondliku arendusvõimekuse 
suurendamise kaudu.

3 Segmentide detailsem kirjeldus on toodud lk 14
4 Tulemused leitud 2013. aasta lõpu seisuga.
5 Ettevõtted, kes oma tegevuses ei ole suunatud välisturgudele.

EASI PRIORITEEDID TEGEVUSVALDKONDADES

Eestis on 137 000 majandusükst
sh 35 000 FIEt

61 000 majandustegevusega
ettevõtet

5000 VKEd
Müügitulu 1 M €

2500 kasvuklienti

1100 võtmeklienti

40 
suurklienti

EAS’i fookus

Ca 150 ettevõtet  
250+ töötajaga

85% kogu Eesti  
ekspordist ja  

35% loodavast  
lisandväärtusest

Peamised kliendid

REGIONAALNE ARENG

ETTEVÕTLUS JA INNOVATSIOON

EKSPORT
VÄLISINVES-
TEERINGUD

TURISM
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EASI TEGEVUSVALDKONDADE SEOSED

EASI EESMÄRGID AASTATEL 2014-2017 6

TEETÄHISED:

6  EASi eesmärkide juures ei kuva me tänaseks saavutatud tasemeid sest aastatel 2014-2020 kujuneb EASi portfell teistsugustel alustel.  
 Kui aastatel 2007-2013 oli toetuse saajate ring lai ja rohkearvuline, siis aastateks 2014-2020 on EASi meetmete suunatus kitsam.  
 See tähendab, et tulemusi ei saa omavahel võrrelda.

EASi klientide ekspordimaht 3,5 miljardit eurot

EASi klientide loodud lisandväärtus 2 miljardit eurot

EASi klientide teadus- ja arendustegevuste kulutuste maht 50 miljonit eurot

EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud 2 000 uut töökohta 
ning investeerinud 250 miljonit eurot

Turistide ööbimised prioriteetsetelt 
sihtturgudelt kasvavad 

7,5 protsenti
(2013 aastal 3,9 miljonit ööbimist)

Meie tegevusvaldkonnad on omavahel seotud ja 
täiendavad teineteist. Ettevõtluse valdkonnas tegeleme 
ka piirkondliku ettevõtluse arendamisega, mis on eel- 
kõige tähtis regionaalarengu seisukohalt. Maakondlike 
arenduskeskustega teeme koostööd ettevõtluse ja 
regionaalarengu vallas. Eesti tuntust maailmas tõstavad 
EASi turismiarenduskeskus, rahvusvahelistumise- ning 
ekspordidivisjon. Nende koosseisus töötavad ka meie 

välisesindajad ja ekspordinõunikud. Koostöövõrgustikud 
tegutsevad nii ettevõtluse kui ka regionaalarengu vald- 
konnas, olgu nendeks siis klastrid või kompetentsi- 
keskused. Lisaks sellele oleme kaasatud EASi kliendi 
vaatest oluliste haridus- ja teadusministeeriumi meetmete 
väljatöötamisse. See tagab, et ettevõtete huve võetakse 
arvesse ka teadus- ja arendustegevuse algfaasis.

MIKS ON EASI TEENUSED EESTI MAJANDUSELE JA  
ETTEVÕTETELE OLULISED?

Ilma meie toe ja nõuta on ettevõtetel keeruline 
siseneda välisturgudele ning mitmed välisinvestorid jääksid 
riiki toomata. Samuti on seniste EASi tegevuste analüüs 
näidanud, et ettevõtted ei ole piisavalt huvitatud iseseisvalt 
innovatsioonialase koostöö ega tootearenduse tegemisest. 
Riigipoolsete tegevusteta jääks osa ambitsioonikamatest 
äriideedest ettevõtete järelkasvu poolt ellu viimata.

EASi tegevusteta oleks Eestit külastatavate turistide 
arv väiksem ja nad ööbiksid siin lühemat aega. Lisaks 
sellele poleks meil neile pakkuda nii palju huvipakkuvaid 
turismiatraktsioone Eesti erinevates piirkondades. Samuti 
oleks ilma EASita loodud vähem eelduseid ettevõtluse 
tasakaalustatud arenguks regioonides.

EASi strateegiline tegevuskava on koostatud aastate 
2014-2017 kohta ja seda ajakohastame iga-aastaselt.

PEAMISED MUUDATUSED VÕRRELDES PERIOODIGA  
2007-2013

2012. ja 2014. aastal tehtud ettevõtlustoetuste 
vahendamised näitavad, et kõikidel meie meetmetel 
ei ole võrdne mõju ettevõtete majandustulemustele ja 
eesmärkide täitmisele. Kavatseme soovitud tulemust 

praktikas mitte saavutanud meetmetest uuel perioodil 
loobuda või need oluliselt ümber kujundada. Ettevõtluse 
suunal loobume ettevõtete üksikute tegevuste toeta- 
misest (nt senine koolitustoetus, eksporditurunduse 
toetus, välismessitoetus) ja pakume selle asemel ette- 
võtja arenguprogrammi meedet, mis hõlmab erinevate 
arendustegevuste toetamist kompleksselt. Samuti 
muudame innovatsiooniosaku toetuse põhimõtteid 
selleks, et see omaks suuremat mõju ettevõtete 
innovatsioonikäitumisele. 

Teadus- ja arendustegevuse suunal ei jätka me senisel 
kujul ettevõtete eel- ja rakendusuuringute toetamist, seda 
valdkonda rahastab edaspidi haridus- ja teadusministeerium.

Regionaalvaldkonnas anname MTÜ-dele suunatud 
tegevused 2015. aastal üle Kodanikuühiskonna Siht- 
kapitalile (KÜSK), loobume internetiühenduse arendamise 
ja gümnaasiumivõrgu korrastamise toetamisest, uuel 
perioodil ei jätku kohalike avalike teenuste toetamine 
senises mahus ja sisus.

Muudatused on tehtud kõik kokkuvõtlikult selleks, et 
suurendada oma tegevuste fookust, parandada meetmete 
mõju ettevõtete majandustulemustele ning ajakohastada 
EASi pakutavate toodete portfelli selliselt, et see vastaks 
muutunud vajadustele.

EESTI ETTEVÕTETE EDU JA TUNTUS MAAILMAS, BRÄND

Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Kliendihaldus 

Info- ja tugikeskus

Välisesindajad

Turismiarendus- 
keskus

EESTI 
REGIONAALNE 

ARENG

Regionaalarengu 
keskus

Muud 
välisprogrammid

Rahvus- 
vahelistumine 
(Team Estonia)

Ettevõtlus ja 
innovatsioon

Rahvusvahelised 
koostöövõrgustikudLoomemajandus

Eksport
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› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

  7 Väike ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused, Praxis, 2012

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete uuringust7 
selgus, et neist ligikaudu 61% soovis kasutada enda ees 
seisvate raskuste ja nende ületamise viiside paremaks 
tundmaõppimiseks ka teadmisi väljastpoolt. 

Järgneval joonisel on toodud EASi ettevõtluse suuna 
tegevuste jagunemine maakondade lõikes 2004-2014 
perioodil ühe elaniku kohta (EUR).

Oma tegevused oleme suunanud piirkonna- 
klientidele, kasvuklientidele, võtmeklientidele ja 
suurklientidele. Lisaks sellele  pakume tegevusi erinevatele 
koostöövõrgustikele ning tegevusi, mis aitavad tõsta 
laiema avalikkuse teadlikkust ettevõtlusest. 

Enamus tegevusi on suunatud kasvuklientidele. 
Viimaseid iseloomustab võimekus ja tahe panustada 
ettevõtte arengusse, seejuures võtta ette ka pikemaajalisi 
ning ressursimahukaid arendusprojekte.

Piirkonnaettevõtluse arendamine on oluline 
regionaalse arengu ning töökohtade loomise 
vaatepunktist. Samuti on mitmed piirkonnaette- 
võtjad olulisteks tarnijateks ja koostööpartneriteks kasvu- 
ja võtmeklientidele.
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Saaremaa

Läänemaa

Pärnumaa

Raplamaa
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Järvamaa

Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

Jõgevamaa

Tartumaa

Põlvamaa

Võrumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

Rahvusvaheliselt  
konkurentsivõimeline ettevõtlus

Eesti ettevõtlusmaastik on viimase seitsme aasta jook- 
sul oluliselt muutunud. Alates 2008. aasta majanduskriisist 
on kasvumootoriks peetud õigustatult eksportivat sektorit. 
Lisaks välisturgudele püüdlemisele tuleb ettevõtetel 
põhjalikult tegeleda oma toote/teenuse müügi, arenduse 

ja tootlikkuse tõstmise küsimustega. Meie eesmärk on 
suurendada ettevõtete võimekust tervikuna, pakkudes 
abi ja nõu. Ettevõtluses on ilmnenud mitmed kitsaskohad. 
Nimetame siin ära mõned ja toome kõrvale EASi rolli nende 
lahendamisel.

KITSASKOHAD EAS-i ROLL

Eesti ettevõtete strateegilise juhtimise tase on 
keskpärane: plaanid on lühiajalised, puudub selge 
tulevikunägemus ning ambitsioon ettevõtte arenda- 
miseks on madal.

Pakume tegevusi, mis  tõstaksid juhtide teadlikkust, 
kompetentsi ja võimekust. Aitame ettevõtetel arendada 
ja kaasajastada oma ärimudeleid praktiliste kogemuste 
levitamise, ärimudelite analüüside ning juhtide oskuste 
arendamise kaudu. 

Vähene panustamine tootearendusse. Sageli toode- 
takse madala lisandväärtusega tooteid, mille peamine 
konkurentsieelis on odav hind. See ei ole kaugemas 
tulevikus aga jätkusuutlik.

Suuname ettevõtjaid otsima võimalusi oma toote 
või teenuse arendamiseks innovatsiooni, IT ja disaini 
parema kasutamise kaudu. Aitame kaasa kaubamärkide 
arendamisele.

Nõrk tootmisjuhtimine ja planeerimine.
Pakume tegevusi, mis aitaksid täiustada toot- 
miskorraldust ning arendada tootmisjuhte. Tutvustame 
kaasaaegseks tootmiseks vajaminevaid infosüsteeme.

Ambitsioonikate ja sealjuures jätkusuutlike ettevõtete 
pealekasv on väike.

Jätkame tegevusi, mis on suunatud potentsiaalsetele 
ettevõtjatele, et ärgitada neid oma ettevõtte loomisele. 
On oluline tärkava ettevõtlushuvi kasvatamine ja 
juhtimine ettevõtte tekkeni.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

EESMÄRK  EESMÄRK  EESMÄRK  EESMÄRK  

Eesti ettevõtted on 
ambitsioonikad

Eesti ettevõtete 
tootearendus 

ja tootlikkus on 
rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimeline

Eesti ettevõtted 
ekspordivad kõrge 
lisandväärtusega 

tooteid ja teenuseid

Eesti investeerimis-
keskkond on 

välisinvestoritele 
atraktiivne
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› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Peamiste klientide kirjeldused on toodud järgmisel joonisel.

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks tegeleme ettevõtlusorganisatsioonide, sealhulgas ettevõtjaid ühendavate 
organisatsioonide toetamisega.

EESTI ELANIKUD JA ETTEVÕTTED ON 
AMBITSIOONIKAD

Selleks, et Eesti elanikud oleksid ettevõtlikumad, 
toetame alustavaid ettevõtteid, sh ka idufirmasid. 
Ettevõtlusega tegeletakse viimastel aastatel küll üha 
rohkem, kuid nende ettevõtete jätkusuutlikkus ja 
kasvuvõimalused võiksid olla paremad. 

Tahame aidata kaasa uute eksportivate ettevõtete 
arengule. Selleks pakume koolitusi ja mentorlust alustavatele 
ettevõtetele. Otsetoetused suuname alustavatesse 
kasvuettevõtetesse, et ekspordipotentsiaaliga äriideed 
saaks ka ellu viidud. Jätkuvalt pakume ettevõtlusalast 
nõustamist maakondlikes arenduskeskustes üle Eesti.

Loomemajanduses toetame loomeinkubaatorite 
tegevust, et suurendada loomeettevõtete kasvuvõimalusi. 
Panustame loomemajanduse arenduskeskustesse, mis 
pakuvad infot ja nõustamist ning viivad läbi valdkondlikke 
arendusprojekte. Samuti toetame keskuste loomist 
ja sisustamist ning aitame siduda loomemajanduse 
ettevõtteid tihedamalt teiste sektoritega.

Peame oluliseks ettevõtjate juhtimisoskuste arendamist. 
Pakume neile erinevaid arenguprogramme, et ettevõtjad 
saaksid uusi teadmisi ja oskusi, nõu ja tuge strateegia 
loomiseks ning ettevõtte arendusprojektide läbiviimiseks. 

ETTEVÕTTED TOODAVAD EFEKTIIVSELT KÕRGE LISAND-
VÄÄRTUSEGA TOOTEID JA TEENUSEID

Peamine eesmärk on lisandväärtuse kasv ning 
seeläbi suurem tulu nutikamatest toodetest ja 
teenustest. Soodustame Eesti ettevõtete koostööd 
teadus- ja arendustegevuse (T&A) asutustega. Kõrgema 
lisandväärtusega toodete arendamise soodustamine 
hõlmab endas nii teadmiste levitamist, toetuse andmist kui 
rahvusvahelise kogemuse kaasamist. Toetame ettevõtete 
tootlikkuse kasvu IKT ja teiste võtmetehnoloogiatega ning 
disainiga. Selleks ühendame investeeringutoetused ja 
ettevõtjate nõustamise.

Ettevõtete innovatsiooni abimeesteks on 
tehnoloogia arenduskeskused. Need kaasavad teadus- 
ja arendustegevusse vajaliku oskusteabe, et aidata 
ettevõtjaid teadusmahuka tootearenduse vallas. 
Näeme EASil olulist rolli innovatsiooni vahendajana 
(innovation intermediary), julgustades ettevõtjaid 
osalema rahvusvahelistes koostöövõrgustikes nagu 
Horizon 2020, Eurostars, Euroopa Kosmoseagentuur 
jne. Selleks teeme koostööd teiste innovatsiooni 
toetavate organisatsioonidega nagu Eesti Teadus- 
agentuur, Archimedes, Arengufond jt. Samuti soovime 
suurendada struktuurifondide väliste finantsvahendite 
jõudmist Eesti ettevõteteni.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

EASI POOLT RAHASTATUD MEETMED ON JÄRGMISED:

ETTEVÕTETELE MÕELDUD TOETUSED ON JÄRGMISED:

Ettevõtte arendustegevuse peamiseks finantseerimis- 
vahendiks on kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede, 
mis võimaldab ettevõtte vajadustele terviklikult läheneda.  
Ettevõte koostab tervikliku arenguplaani, mille aluseks 
on firma praegune olukord ning eesmärgid edaspidiseks. 
Toetusmeetmega suurendame ettevõtja rahvusvahelist 

konkurentsivõimet toote-, teenuse-, protsessi-, turundus- ja 
personaliarendustegevuste võimendamise kaudu. Arengu- 
plaani toetusmeede võimaldab ka senisest tõhusamat 
koostööd kliendihalduri ja kliendi vahel, et mõju ettevõtte 
arengule oleks ulatuslikum.

ALUSTAV KASVUKLIENT

TEGUTSEV KASVUKLIENT

VÕTMEKLIENT

Müügitulu prognoos ≥ 200 000 € teise aasta lõpuks 

Ekspordimüügitulu prognoos ≥ 25% müügitulust  
teise aasta lõpuks

Ehk ettevõtted, mis kohe alustavad  
eksportimist ja kasvamist

Ekspordimüügitulu ≥ 200 000 €

Ehk ettevõtted, mis on  
eksportimisega algust teinud

Ekspordimüügitulu ≥ 1,25 mln €* 

Lisandväärtus töötaja kohta ≥ 25 000 €*

*kui üks kriteerium on täidetud,  
siis teine peab olema täidetud arenguplaani lõpuks

Ehk ettevõtted, mis on väärtust loovad 
eksportöörid

MEETMED LÜHIKIRJELDUS KELLELE 
SUUNATUD?

EELARVE, 
MLN €

Tehnoloogia 
arenduskeskused

Eesmärk on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime 
tõstmine ettevõtjate ja teadusasutuste vahelise koostöö 

tugevdamise abil.

Kasvu- ja 
võtmeklient 40

Klastrid Eesmärgiks on edendada koostööd sama ja eri sektorite 
ettevõtete vahel ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Suur-, kasvu- ja 
võtmeklient 10

Nõudluspoole 
poliitikad

Eesmärgiks on riigi kui targa tellija rolli suurem esile 
tootmine, kasutades selleks riigihankeid.

Avalik sektor, 
ettevõtted 20

Start-up Eesti
Eesmärgiks on uute ambitsioonikate äriideede 

ja meeskondade leidmine ja arendamine läbi 
teadlikkustegevuste, kiirendite ja inkubatsiooni

Noored 
innovaatilised 

ettevõtted
7

ETTEVÕTLUSTOETUSED LÜHIKIRJELDUS KELLELE 
SUUNATUD?

EELARVE, 
MLN €

Ettevõtja
arenguplaan

Eesmärk on toetada ettevõtja strateegilise 
arenguplaani elluviimist. Koostöös ettevõtjaga 

koostatava arenguplaani, toote-, teenuse-, protsessi- 
ja personaliarendustegevuse ning turundus– ja 
müügitegevuse kaudu ettevõtja rahvusvahelise 

konkurentsivõime suurendamine.

Kasvu- ja 
võtmeklient 73,8

Diagnostika
Eesmärk on välja selgitada ettevõtte vajadused ja 

kitsaskohad, millega ettevõtja arenguplaani meetmes 
saab tegeleda.

Kasvu- ja 
võtmeklient 1,2

Teadus- ja arendus
tegevuse osak

Eesmärk on esimese kokkupuute tekitamine 
ettevõtluse ja teaduse vahel. Oluline on, et see ei 

jääks ühekordseks ja ettevõtlus näeks kasutegureid 
enda jaoks ka pärast EASi poolt kaasa aidatud 

esmakokkupuudet.

Kasvu- ja
 võtmeklient 10

Starditoetus Eesmärk on toetada alustavaid kasvuettevõtteid 
tegevuse käivitamisel           

Alustav 
kasvuklient 5,1
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Soovime tõsta Eesti ettevõtete rahvusvahelist 
konkurentsivõimet. Ekspordiga seotud väljakutsetele 
viitavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt tellitud 
Ekspordiprobleemide uuring⁹ ja Praxise poolt läbi viidud 
VKE uuringⁱ⁰.  Väljajoonistunud probleemid on järgmised:
› Ettevõtete raskused uute ärikontaktide loomisel ning 

ebapiisav kontaktvõrgustik sihtturgudel.
› Ettevõtetes ekspordi arendamise eest vastutavate 

töötajate ebapiisav teadmiste, oskuste ja kogemuste 
pagas. Puudub kogemus ettevõtte välise kompetentsi 
kaasamiseks. 

› Ettevõtete vähene võimekus koostada ja ellu viia pikaaja- 
lisi tegevusplaane ettevõtte ekspordimahtude kasvata- 
miseks. Keskmine Eesti eksportöör ei oma üldjuhul 
pikaajalist ekspordivisiooni ning ei oska sageli adekvaatselt 
hinnata oma konkurentsivõimet sihtturgudel.

› Keerukamate ja lõpptarbijale suunatud toodete väike 
osakaal. Ebapiisav tähelepanu viimistluse, disaini ja 
pakendi osas.  

› Madal võimekus lähiturgudelt järgmistele turgudele 
liikumaks. 

Ülalmainitud probleemide lahendamiseks pakume 
ekspordinõunike tuge ettevõtete peamistel sihtturgudel, 
abistame uute ärikontaktide loomisel ning ekspordiga 
seotud spetsialistide teadmiste ja oskuste tõstmisel. 
Tuge pakub ka Eesti mainekujundus, mille tulemusel 
ettevõtteid ei peetaks odavaid ja lihtsaid tooteid/
teenuseid pakkuvateks Ida-Euroopa firmadeks. Liigume 
skandinaavialiku ärikultuuriga firmade kuvandi poole, mis 
pakuvad innovatiivseid ja kvaliteetseid lahendusi. 

Eksporditegevused

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

ETTEVÕTTED ON AKTIIVSED EKSPORTIJAD 

Peame oluliseks, et ettevõtted ekspordiksid rohkem 
eelkõige kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. 
Selleks soodustame tootearendust ja toetame ettevõtete 
omavahelist ekspordialast koostööd klastrites. Loome- 
majanduses, kus ettevõtete ekspordivõimekus on madal,  

 
 
aitame rahvusvahelisele areenile jõuda juba tegutsevatel ja 
arenguvõimalustega ettevõtetel. Selleks toetame nende 
ühiseid turundustegevusi ja kaasame arenduskeskuseid. 

Ekspordidivisjoni tegevused katavad ka ettevõtete müügi 
ja turunduse suunda.

EDULUGU – NIŠIVALDKONDADES MAAILMATASEMEL TEADUSE JA ETTEVÕTLUSE KOOSTÖÖ

2013. aastal leidsid aset mitmed edu- 
lood, kus tehnoloogia arenduskeskuse 
(TAKi) uurimiskava raames saavutasid 
partnerettevõtted edukaid tulemusi. 
Tarkvara TAKi partnerettevõte Eesti 
idufirma Plumbr kaasas miljoni dollari 
väärtuses uusi investeeringuid. Plumbr 
on tarkvaravigade ennetamislahendus, 

mis tuvastab IT-süsteemide tõrgete 
põhjused ning aitab leida lahenduse 
enne, kui vead süsteemi kasutajate 
tööd häirima hakkavad. 

Toode baseerub TÜ doktoritööl ja 
STACCI teadurite tööl. Tarkvara TAKiga 
seotud noorteadlased võitsid Euroopa 
kosmosevaldkonna innovatsioonikon-

kursil Copernicus Masters 2013 DLR 
Environmental Challenge kategoorias 
auhinna projektiideega Urban Analyser:

http://www.stacc.ee/news/winner-
o f-the - c o p er nic u s - ma s ter s -2 013-
innovation-competition 

Virexxa
Vähiuuringute Tehnoloogia Arendus- 

keskuses töötati välja ravimikandidaat 
Virexxa, mida hakatakse tootma Eestis 
Vähi TAKi partnerettevõttes Kevelt AS. 
Virexxa on mõeldud endomeetriumi 
ehk emaka limaskesta IV staadiumi 
vähi raviks. Virexxa Eestis tootmiseks 
investeeriti Vähiuuringute Tehnoloogia 
Arenduskeskuse partnerfirma Kevelt 
AS emafirmasse Pharmsynthes kokku 
66 miljonit eurot, millest 8 miljonit 
investeeritakse Eestisse selleks, et 

rajada tootmisüksus, kus hakatakse 
tootma ravimikandidaate Euroopa Liidu 
ja USA turu jaoks.

Kloonvasikas
ReproTAKi, TÜ ja Eesti Maaülikooli 

koostöö tulemusena sündis 2013. aasta 
juulis esimene transgeenne kloon- 
vasikas. Esimese kloonvasika genoomis 
oli inimese kasvuhormooni geen, mis oli 
modifitseeritud niimoodi, et vastavat 
ravimit (kasvuhormooni) oleks toodetud 
lehma piimas.

Toetuste abil suurenevad ettevõtete tootlikkus, eksport 
ning teadus- ja arendustegevus. Ettevõtted muutuvad 
innovaatilisemaks ja kasvab  alustavate ettevõtete hulk, kes 
kohe algusest peale globaalselt mõtlevad. 

AASTATEL 2014-2017 AITAME ETTEVÕTETEL SAAVUTADA 
JÄRGMISEID EESMÄRKE: ⁸ 

+ EASi klientide uute või oluliselt muudetud toodete/ 
teenuste müügitulu on 435 miljonit eurot;

+ EASi klientide hulgas on innovatsioonialast koostööd 
tegevate ettevõtete arv kasvanud 250- ni;  

+ EASi klientide hulgas on 175 uut ambitsioonikat 
ettevõtet, kes juba tegutsemist alustades mõtlevad 
rahvusvaheliselt. 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

⁸ Eesmärkide juures me ei kuva tänaseid sihttasemeid, sest 2014-2020 
perioodil kujuneb EASi portfell teistsugustel alustel, mis tähendab, 
et tänase taseme lisamine oleks sisult eksitav.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

Kellele suuname?

Kellele suuname?

Mida teeme?

Mida teeme?

⁹ „Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuring”, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Konjunktuuriinstituut
ⁱ⁰ „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused”, Praxis 2012

EASi eksporditeenused on suunatud neljale põhilisele kliendirühmale nende vajadustest lähtuvalt.  

KLIENDIRÜHMAD

Potentsiaalsed 
tulevased eksportöörid

Kasvukliendid Võtmekliendid
Suurkliendid

INFOTEENUSED, KOOLITUSED, 
TEAVITUS

  Ettevõtte infopäringutele 
vastamine

›  Infomaterjalid eksportturgude 
kohta

›  Sihtturgude põhised seminarid
›  Ekspordi valdkonna koolitused
›  Teavitus ja turundustegevused
›  Aasia infokeskuse tegevused
›  www.tradewithestonia.com

Väljund − teenused on sihtrühmale 
kättesaadavad
Tulemus − teadlikkus, inforemeeritus ja 
kompetents on kasvanud
Mõju − eksportööride arv on kasvanud

Väljund − teenused on sihtrühmale 
kättesaadavad
Tulemus − ettevõtted on uutel turgudel, 
uued tooted turule toodud
Mõju − eksport ja lisandväärtus on 
kasvanud

Väljund − teenused on sihtrühmale 
kättesaadavad
Tulemus − ettevõtted on uutel 
turgudel, uued tooted turule toodud
Mõju − eksport ja lisandväärtus on 
kasvanud

UUTE ÄRIVÕIMALUSTE  
LOOMINE

›  Riiklikud ühisstendid välismessidel
›  Sektoripõhised turundusüritused
›  Ekspordi buldooseri projektid
›  Ostujuhtide toomine Eestisse
›  Kontaktreisid sihtturgudele
›  SME-dele suunatud võimalused EU-s
›  Sourcing-projektide läbiviimine

EKSPORTÖÖRIDE TUGI 
VÄLISTURGUDELE

Ekspordinõunike teenused  
välisturgudel:
›  Info turuvõimaluste kohta
›  Nõustamine sihtturule sisenemisel
›  Kontaktinfo teenuseosutajate osas
›  Ekspordipartneri otsing
›  Tugi turundusürituse juures
›  Välisfirmade ostusoovide  

vahendamine
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Ekspordidivisjoni eesmärk on pakkuda efektiivseid 
ja turunõudlust arvestavaid teenuseid. Teeme selle 
saavutamiseks omategevusi, ostame teenuseid sisse ja 
toetame erinevaid partnerite poolseid tegevusi. Kasutame 
aktiivsemalt nii oma ekspordinõunike kui aukonsulite 
võrgustikku. 

INFO, TEADMISED, KOGEMUSED
Loome eeldusi eksportööride arvu tõstmiseks ehk 

aitame tõsta ettevõtete ekspordialast teadlikkust, 
töötajate oskusi ja kompetentse ning juhtide motivatsiooni 
tegutseda välisturgudel. 

ÄRIVÕIMALUSTE LOOMINE
Toome Eesti eksportöörideni võimalused, mis EASita 

jääks neile kättesaamatuks. Oleme eksportööridele asjalik 
ja kompetentne abimees, kes aitab nende ekspordikäivet 
tõsta erinevate ärivõimalusteni juhtimise kaudu.

SIHTTURUST LÄHTUV EKSPORDIALANE NÕUSTAMINE
Ekspordinõustamine on personaallahendus, kus arves- 

tatakse iga eksportiva ettevõtte vajadusi. Iga nõustamine  
on seetõttu ainulaadne. EASi ekspordinõunikud 

pakuvad tuge üheksal peamisel välisturul, milleks on 
Soome, Rootsi, Norra, Taani, Holland, Saksamaa, Suur- 
Britannia, Prantsusmaa ja Hiina. Turgudel, kus EASil 
esindused puuduvad, oleme valmis pakkuma ekspor- 
tööridele tuge ühiskonsultantide ning Eesti aukonsulite 
võrgustiku kaudu.

EESTI MAINE JA TUNTUSE TÕSTMINE 
Siia alla kuuluvad toetavad tegevused koostöös 

rahvusvahelistumise divisjoniga, turismiarenduskeskusega 
ja välisministeeriumiga. Eesmärgiks on Eestist luua posi- 
tiivne kuvand, et eksportööridel oleks lihtsam oma tooteid 
ja teenuseid müüa.
› Turundusüritused sihtturgudel;
› Eesti tutvustamine rahvusvahelistel messidel;
› Eesti ettevõtete saavutuste tutvustamine eriala 

ajakirjanikele;
› Kvalifitseeritud oskustööjõule Eesti võimaluste 

tutvustamine;
› Eesti IT- võimekuse järjepidev tutvustamine maailmale.

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

EDULUGU – HANSEBOOT 2013 MESSIL OSALEMINE EESTI ÜHISSTENDIGA

Väikelaevanduse messil Hanseboot 
2013 oli Eesti sellel aastal partner- 
maaks. Eesti ühisstendil, mille pindala 
oli enam kui 700m2, oli oma toode- 
tega väljas 14 paaditootjat ning 3 
disainiettevõtet, lisaks oli kaasatud 
Sihtasutus Saaremaa Turism ja MTÜ 

Lääne-Eesti Turism. Partnermaaks 
olemine andis Eestile hea võimaluse 
olla huvilistele tavalisest paremini 
nähtav – tutvustada kodumaiseid paadi- 
tootjaid ja disainiettevõtteid, kelle 
tooted sobivad väikesadamatesse, ning 
Eesti väikesadamaid ja mereturismi 

võimalusi. Projektis oli oluline koostöö 
nii EASi siseselt erinevate üksuste vahel, 
kui ka EASi partneritega väljastpoolt 
(MKM, Välisministeerium, Eesti Vabariigi 
Suursaatkond Berliinis). Üritus oli Eestile 
kasulik nii ekspordi, välisinvesteeringute 
kui turismi edendamise seisukohast.

Messile eelnes augustis Saksa 
ajakirjanike visiit Eestisse, kus 
neile tutvustati meie väikelaevade 
ehitussektori kõrval väikesadamaid, 
veeturismi võimalusi ja Eesti merega 
seotud traditsioone laiemalt. Eestit 
väisasid ajakirjanikud juhtivatest 
erialaväljaannetest ning Saksamaa 
ühest suurimast päevalehest Frankfurt 
Allgemeine 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

Strateegia järgimine aitab ekspordil kasvada tervikuna, 
suurendab loodavat lisandväärtust eksportivates ette- 
võtetes ja kasvatab kõrge lisandväärtusega ettevõtete osa- 
kaalu eksportööride hulgas. Eesti eksport mitmekesistub, 
mis tähendab keerukamate ja kõrgema lisandväärtusega 
toodete ekspordi ning ekspordi turgude mitmekesisuse 
kasvu. 

EKSPORDIDIVISJONI TEGEVUSTE TULEMUSED  
2017. AASTAKS: 

+ Neljast naaberturust kaugemal asuvate turgude osakaal 
on kasvanud suuremaks kui 50% koguekspordist. 

 Nii väldime Eesti majanduse sõltuvust üksikutest 
turgudest.i ⁱ

+ Kõrge lisandväärtusegaⁱ eksportööride osakaal on 
EASi portfellis 50% 

Välisinvesteeringud pakuvad majandusele mitmeid 
eeliseid: lisandunud kapitali, tehnoloogilist arengut, 
kasvanud teadmisi ja paremaid töö- ning juhtimisoskuseid. 
Ida- ja Kesk-Euroopas on Eesti elaniku kohta enim välismaalt 
otseinvesteeringuid saanud riik. Välisinvesteeringute 
osakaal SKP-st püsib alates 2010. aastast 70% lähedal, 
suurem osa välisinvesteeringutest tuleb lähiriikidest. 
Välisinvestorid on ka Eesti suurimad eksportöörid. 

Eesti eesmärk välisinvesteeringute kaasamisel 
on liikuda allhankijast nutika spetsialiseerumise 
valdkondadesse. See tähendab, et muutuksime riigiks, mis 
meelitab mahukaid investeeringuid just kasvuvaldkondade 
teadus- ja arendustegevustesse. Vältimaks liigset sõltuvust 
lähipiirkonna majanduste arengust, on oluline laiendada 
investeeringute päritoluriike.

Välisinvestorite jaoks on Eesti tugevusteks 
ettevõtjasõbralik majanduskeskkond ja maksusüsteem, 

paindlik tööjõupoliitika, asukoht Venemaa ja Skandinaavia 
vahel ning ulatuslik hästitoimivate e-teenuste pakett 
ettevõtluses ja igapäevaelus. Võrreldes teiste Ida- ja Kesk-
Euroopa riikidega ei ole välisinvestorite silmis väheoluline 
ka Eesti poliitiline stabiilsus. Eesti eelis Skandinaavia riikide 
ees on madalam kulubaas, samas on oluliselt tugevnenud 
Eesti kuvand uute tehnoloogialahenduste kasvulavana. 

Suurimad kitsaskohad on vajaliku tasemega tööjõu 
puudus, siseturu väiksus ning kõrged tööjõumaksud. Paljud 
täna Eestis tegutsevad väliskontsernide tütarettevõtted 
on toonud oma tegevuse siia madalate tööjõukulude 
tõttu. Tööjõukulude kasv sunnib kontserne valima, kas 
viia tootmisüksused madalamate kulutasemega riikidesse 
või liikuda kontserni jaoks väärtusahelas ülespoole. 
Väärtusahelas kõrgemale tõusmise võimalusteks on näiteks 
uute, teadus- ja koostöömahukamate funktsioonide 
toomine Eesti üksustesse. 

Rahvusvahelistumise suund
Miks teeme,  

mida muuta tahame? 
Mis tegevuse  

tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

11 Aastal 2013. moodustas Eesti eksport kahe lähiturule (Soome, Rootsi) ühe kolmandiku Eesti koguekspordist. Koguekspordist 54% läks kokku neljale 
lähiturule (Soome, Rootsi, Venemaa, Läti).
12 Kõrge lisandväärtusega eksportööride all peame silmas ettevõtteid, kelle lisandväärtus töötaja kohta ületab 1,5 korda Eesti keskmist. 
13 Made in Estonia 2.0
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› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Rahvusvahelistumise divisjoni (RVD) proaktiivsed 
müügitegevused on suunatud järgmistele sihtrühmadele: 
› Võimalikud välisinvestorid, kelle tegevusala kattub 

ettevõtluse kasvustrateegia eesmärkidega.
› Eestis juba tegutsevad väliskontsernide tütarettevõtted, 

millel on potentsiaali laieneda või luua Eestisse teadus- 
ja arendustegevusmahukaid töökohti.

Tallinn ja Harjumaa on peamised välisinvesteeringute 
piirkonnad Eestis. Et regionaalarengu strateegia eesmär- 
giks on arendada majandust kõikjal üle Eesti, siis kaalume 
võimalust ühendada maakondlike arenduskeskuste 
investorteenindajaid rahvusvahelistumise divisjoni järeltee- 
nindusmeeskonnaga. See tõstaks järelteenindajate töö 
jõudlust ning annaks maakondlikele investorteenindajatele 
abijõudu oma tegevuste elluviimiseks. 

Eesti majanduskeskkonna tutvustamiseks teeb 
RVD Tallinnas ja välisriikides tihedat koostööd välisminis- 
teeriumiga. Koostöös korraldame riiki tutvustavaid 
seminare, programme delegatsioonidele ja tegeleme 
aukonsulite võrgustikuga.

Lisaks tegeleb RVD ka üldisemate Eesti 
majanduskeskkonna mainekujundustegevustega nagu 
välisesindajad ja E-showroom. Nimetatud tegevused 
on suunatud sihtriikide laiemale avalikkusele ning 
Eestit külastavatele ettevõtjatele ja avaliku sektori 
organisatsioonidele. 

Hakkame tegelema uue Work in Estonia projektiga, 
mille abil muudame Eestisse tööle tulevate inimeste elu 
lihtsamaks. 

RVD tegevused välisinvesteeringute kaasamiseks jagune- 
vad kahte kategooriasse:

MAINEKUJUNDUS JA KONTAKTVÕRGUSTIKU  
ARENDAMINE, OTSEKONTAKTIDE LOOMINE
› Investeerimisseminarid ja mainekujundusüritused 

sihtturgudel ja Eestis
› Kontaktvõrgustiku arendamine ja järjepidev 

kommunikatsioon
› Proaktiivne individuaalne müügitöö valitud ettevõtetele
› Äridelegatsioonide visiitide korraldamine sihtturgudele
› E-showroom
› www.investinestonia.com ning investeerimiskeskkonda 

tutvustavad publikatsioonid ja infomaterjalid

 
 
 
KLIENDIHALDUS
› Investeerimispäringutele vastamine ja sissetulevate 

investorvisiitide läbiviimine
› Investeerimisprojektide nõustamine
› Aftercare teenused ja väliskontsernide tütarettevõtete 

laienemise nõustamine

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

Kellele suuname?

Kellele suuname?

Mida teeme?

Mida teeme?

EASI VÄLISESINDUSED

14 esindust 12 riiki
Rahvusvaheline partnerite ja teenusepakkujate võrgustik

Euroopa
Helsingi
Stockholm
Oslo
Hamburg
München
London
Kopenhaagen
Pariis
Moskva 
Sankt Peterburg
Holland

Aasia
Tokio
Shanghai

USA
Silicon Valley

EDULUGU – DANPOWER, EESTIT SOOJENDADES

Vahel võib õnnelik juhus olla 
suurte muutuste aluseks, selle heaks 
näiteks on Danpower. Potsdamis asuv 
soojus-ettevõtte, kes avastas Eesti 
puhtalt kokkusattumuse läbi, asus siin 

tegutsema ja avastas oodatust rohkem 
võimalusi. Ettevõtte ärimudel põhineb 
kohalikke majapidamisi ja kontoreid 
kütvate väiketarvikute kokkuostmisel, 
nende tõhustamisel ja tulutoovaks 

muutmisel. Kuna uute võimaluste 
leidmine Saksamaal muutus ajaga üha 
keerulisemaks, otsustas Danpower 
vaadata riigipiiridest väljapoole.

„Eesti polnud tegelikult meie 
valikute hulgas,“ tunnistas ettevõtte 
tegevdirektor dr Manfred Schüle. Aga 
juhuslikult töötas ettevõttes eestlane, 
kes suunas juhatuse pilgu tulutoova 
valiku poole: Võru linnavalitsus soovis 
müüa oma kahjumliku küttesüsteemi. 
Juhatuse esimene reis Võrru 2011. aas- 
tal tõi Schüle sõnul kaasa hulgaliselt 
positiivseid üllatusi. Lisaks sarnastele 
õiguslikele ja ettevõtlussüsteemidele 

(Eesti seadusandlus põhineb Saksamaa 
mudelil) kasutati riigis ka eurot, mis välis- 
tas valuutakursi muutumisega seotud 
riskid. Pärast ASi Võru Soojus enam- 
pakkumise võitmist 2012. aastal võttis 
Danpower ettevõtte üle ja asus tööle. 
Danpoweri Eesti lugu ei lõpe aga siin.

Järgmisel aastal tekkis emaette- 
võttel vajadus tarbijaid teenindava 
kõnekeskuse järele. Pärast mõningast 
otsimist osutus tänu madalatele üldis- 

tele kuludele ja oskuslikule tööjõule 
valituks Danpoweri allüksus Võrus. Kuna 
Tartu Ülikool asub Võrule suhteliselt 
lähedal, oli saksa keelt rääkivate 
töötajate leidmine oodatust lihtsam. 
„Olime ääretult üllatunud, kuna me 
ei osanud oodatagi, et nii paljud eest- 
lased räägivad soravat, praktiliselt akt- 
sendivaba saksa keelt,“ märkis Schüle. 
Lisaks avastas Danpower, et erinevalt 
Saksamaast, kus kõnekeskuse tööta- 

jatest moodustavad enamuse üliõpila- 
sed ja osalise tööajaga töötajad, on 
Võru töötajad küpsemad, professio- 
naalsemad ja pühendunumad.

Danpoweri soojusäri ja selle kõne- 
keskus on endiselt arenguteel ning 
kummaski peaks lõpuks töötama 
kokku 30 töötajat. Üllatav on mõelda, 
kuidas mõlemad tegevused said 
alguse pelgalt juhuse teel, kuid Schüle 
kinnitusel pole keegi ettevõttest 
ühtki valikut kahetsenud.
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ⁱ⁴ Lisandväärtus töötaja kohta on 1,5 korda üle Eesti keskmise

 

+ Aastatel 2014-2017 on EASi abil tehtud välis- 
investeeringute maht 250 miljonit eurot;

+ Aastatel 2014-2017 on välisinvestorite poolt loodud 1300 
kõrge lisandväärtusegaⁱ⁴ töökohta;

+ 2017.aastaks tõuseb RVD välisinvesteeringute teeninda- 
mise kvaliteeti mõõtvas Global Investment Promotion 
Benchmarking järjestuses kvaliteeditasemele „very 
good“ (hetkel „average“).

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

 SAAVUTAME „MADE IN ESTONIA 3.0“ TEGEVUSKAVAS SÄTESTATUD STRATEEGILISED EESMÄRGID: 

Eesti kui atraktiivne 
turismisihtkoht

EESMÄRK  

Eesti on reisisihina tuntud 
ja Eesti turismitooted ja 

-teenused on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

ALAEESMÄRK 1: 
Eesti on reisisihina tuntud 
ja Eesti turismitooted ja 
-teenused on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

EESMÄRK  

Eesti turismiatraktsioonid ja 
Eestis toimuvad sündmused 

on rahvusvaheliselt 
huvipakkuvad ja 

reisimotivatsiooni loovad

EESMÄRK  

Eesti turismisihtkohad ja 
neile omased turismitooted 

on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised 

Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, 
andes 6,3% Eesti sisemajanduse koguproduktist ning 
pakkudes töökohti. Turismi elavnemine avaldab mõju 

paljudele majandussektoritele. Lisaks otseselt turismiga 
tegelevatele ettevõtetele ka teiste, turismiga kaudsemalt 
seotud majandusharude toodetele ja teenustele. 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

ALAEESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

Turismisektor annab 30% teenuste ekspordist

›  Eesti kui reisisihi tuntuse 
suurendamine

›  Turismiinfo juhtimine
›  Turismitoodete arenduse 

juhtimine
›  Turismi arenguvõimaluste 

seire ja ettevõtluskeskkonna 
arendamine 

ALAEESMÄRK 2: 
Eesti turismiatraktsioonid ja 
Eestis toimuvad sündmused on 
rahvusvaheliselt huvipakkuvad ja 
reisimotivatsiooni loovad

›  Rahvusvaheliselt 
huvipakkuvate turismi-
atraktsioonide arendamine

›  Rahvusvaheliste sündmuste 
toetamine ja sündmuste 
korraldamisel osalemine

ALAEESMÄRK 3: 
Eesti turismisihtkohad ja 
neile omased turismitooted 
on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

›  Piirkondlike turismitoodete 
arendamine 
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› Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

Maailmas on Eesti tuntus nii üldiselt kui ka 
turismisihtkohana madal. Eesti on kaugemates Lääne- 
ja Lõuna-Euroopa riikides reisisihina väga vähe tuntud. 
Samuti puudub Eestil nii nende riikide elanikkonna kui ka 
reisifirmade silmis atraktiivusus. 

Väliskülastajatest valdava osa moodustavad lühiajalisi 
reise tegevad lähiriikide elanikud (keskmine majutuskohas 

viibimise aeg on vaid 2 ööpäeva). Välisturistid viibivad 
Eestis liiga lühikest aega, kuna neil puudub piisav info 
vaatamisväärsuste ja ajaveetmise võimaluste kohta.

Eesti turismi iseloomustab liialt suur hooajalisus – kui 
suvel võib tekkida puudus vabadest majutuskohtadest, 
siis talvel on majutusasutuste keskmine täitumus madal 
(keskmine voodikohtade täitumus iga-aastaselt alla 30%). 

Suuname potentsiaalsetele turistidele Eestit 
tutvustavaid kampaaniad ning korraldame meediasuhteid, 
et teadvustada ja kinnistada olulistel sihtturgudel 
Eesti kui reisisihi maine. Eesmärk on pikendada 
külastusaega, soodustada esmakülastusi kaugematest 
riikidest ja korduvkülastusi lähiriikidest. Soovime jõuda 
erinevate vanuserühmadeni ning just nõudlikumate ja 
maksejõulisemate inimesteni. 

Eesti tuntuse suurendamise põhilisteks koos- 
tööpartneriteks on laeva- ja lennufirmad, sihtturul 

tegutsevad reisikorraldajad, erinevad teenuste pakkujad 
(hotelliketid, erialaliidud, üksikettevõtjad, piirkondlikud 
sihtkohad, sissetuleva turismiga tegelevad Eesti 
reisikorraldajad).

Toetusmeetmete ning turismitoodete arendusele 
suunatud tegevuste sihtrühmaks on ettevõtjad, kes 
on suure kasvuväljavaatega ning kellel on eeldused 
rahvusvahelise konkurentsivõimega toodete arendamiseks 
ja turundamiseks. 

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

EESTI KUI REISISIHI TUNTUSE SUURENDAMINE 
Eesti tutvustamine välisriikides toimub valdavalt 

koostöös turismisektoriga. Selleks koostame kõrgeima 
turismitulu potentsiaaliga sihtriikide jaoks eraldi 
strateegiad, milles on esitatud rakendajad, planeeritavad 
ühistegevused ja eelarve neljaks aastaks. Eesti kui reisisihi 
tuntuse suurendamise tegevustes keskendume järgmistele 
riikidele: Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa ja 
Suurbritannia. Kaugematest riikidest on turundustegevused 
suunatud peamiselt Hiina, Jaapani ja USA sihtturgudele. 
Samuti jätkame siseturismi edendamisega.

TURISMIINFO JUHTIMINE
Turismiinfo juhtimise eesmärgiks on tagada turistile 

ajakohase info kättesaadavus igal hetkel, seda vastavalt 
tema vajadusele nii e-kanalites või klienditeenindaja kaudu.  
Põhjalik, täpne ja huviväärne turismiinfo on peamine vahend,  
mis äratab turistides soovi külastada Eestit ning Eestis ringi 
liikuda. Peamised kanalid turismiinfo edastamiseks on 
visitestonia.com ja puhkaeestis.ee.

TURISMITOODETE ARENDUSE JUHTIMINE JA 
KOOSTÖÖVÕRGUSTIKE ARENDAMINE

Eesti kui reisisihtkoha potentsiaali, võimalusi ja 
eesmärke arvestades on kõige otstarbekam keskenduda 
järgmiste teemavaldkondade arendamisele: konverentsi- 
ja äriturism, kultuuriturism, sporditurism, toiduturism, 
loodus- ja mereturism, terviseturism ja pereturism. 

Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste turismitoodete 
arendamiseks töötame peamistes teemavaldkondades 
välja tootestrateegiad, mis lähtuvad sihtturu-, teema- ja 
sihtrühmapõhisest nõudlusest, olemasolevatest arengu- 
võimalustest ja tootepakkumisest. Samuti sisaldavad 
strateegiad suuniseid kvaliteedisüsteemi arendamiseks, 
nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja 
turundamiseks. 

TURISMI ARENGUVÕIMALUSTE SEIRE JA ANALÜÜS
Turismi osatähtsuse hindamiseks Eesti majanduses, 

turismisektori arendamiseks vajalike tegevuste planee- 
rimiseks ja nende tulemuslikkuse hindamiseks on vajalik 
järjepidev turismi arenguvõimaluste seire ja analüüs. Eestis 
reisivate sise- ja väliskülastajate käest uuritakse regulaarselt 
nende reisieesmärkide, reisikulutuste, reisi iseloomustuse 
kohta, et hinnata nende rahulolu. Samuti tellitakse olulistes 
sihtriikides regulaarselt nõudluse uuringud.  

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

› Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

TOETUSMEETMED
Turismivaldkonna toetusmeetmete elluviimisel järgime 

põhimõtet, et rakendame toetusi kombineeritult oma- 
tegevuse programmidega. Turismisektoris kõrgema lisand- 
väärtuse saavutamiseks tõstame turismiettevõtjate 
teadmisi uute ärimudelite rakendamise võimalustest ning 
teenuste disainist. Toetame uute ärimudelite kasutusele- 
võtmist ning nõustame ettevõtjaid disainijuhtimise alal 
uute teenuste loomisel või olemasolevate arendamisel. 

Huvipakkuvate turismiatraktsioonide loomise eeldu- 
seks on sihtriikide nõudluse tundmine ja sellele vasta- 
vate atraktsioonide arendamine, multifunktsionaalse 
konverentsi- ja messikeskuse rajamise toetamine ning 

väikesadamate võrgustiku väljaarendamine ja ligipääse- 
tavuse parandamine. 

Aastatel 2014-2020 toimuvad Eestis mitmed olulised 
rahvusvahelised suursündmused, mis on turismisektorile 
oluliseks võimaluseks Eesti kui reisisihi tuntuse suurenda- 
miseks ja väliskülastajate arvu kasvatamiseks. 

Piirkondlike turismitoodete arendustegevustes lähtu- 
me regionaalsete turismiorganisatsioonide, EASi ja teiste 
kohalike turismivaldkonna esindajatega väljatöötatud aren- 
guplaanidest (regiooni strateegiast). Piirkondlike turismi- 
toodete arendustegevuste rakendamine sihtkoha arendusse 
toimub koos regionaalarengu keskusega, ettevõtetele 
suunatud toetusmeetmete osas koos kliendikeskusega. 

EDULUGU – ROBBIE WILLIAMS

20. augustil 2013 toimus Tallinna 
Lauluväljakul Robbie Williamsi kont- 
sert, mille raames leidis aset tuuri Take 
The Crown ainus kontsertsalvestus. 
Koostöös Robbie Williamsi ja EASi  

turismiarenduskeskusega toimus rahvus- 
vaheline sotsiaalmeediakampaania video- 
võistlus Meet me in Tallinn ja meedia- 
pindade ost LIVE ülekandes, kontsert- 
salvestuse DVDl, televersioonis Robbie 

Williams: Live in Tallinn! ja kogu tuuri 
põhjal valminud rahvusvahelise leviga 
dokumentaalfilmis. 

Sotsiaalmeediakampaania video- 
võistlus toimus enne kontserti Robbie 
Williamsi Facebooki lehel (3,9 miljonit 
fänni), mis kuulutati välja Robbie 
Williamsi ja visitestonia.com kodu- 
lehel, Facebookis, Twitteris ning otse- 
postitustena e-listides. Videovõistluse 
lehel oli unikaalseid külastusi 123 790, 
mis on üks suuremaid kampaania 
raames saavutatud tulemusi. Robbie 
Williamsi kontserdi otseülekannet 
Eestist näidati 21 riigi kinodes 952 korral 
ja hiljem kordust 24 riigis 603 korral. 
Kokku oli kinodes vaatajaid 90 398 
ning kõik nägid enne kontserdi algust 
Eestit tutvustavat klippi. 2013. aasta 
lõpuks valmisid kontsertsalvestused 
telekanalitele ja dokumentaalfilm 

Robbie Williamsi fännidest. Ühe- 
minutilist Eestit tutvustavat klippi 
näidati otseülekannete eel kinodes, 
DVDl, ning dokumentaalfilmis. 

Edaspidi saab EAS kasutada Eestit 
tutvustavat klippi Eesti kui reisisihi 
turundamiseks. 

Kampaania edukus seisneb selles, 
et Eesti bränd õnnestus siduda üle- 
maailmselt tuntud artistiga. Artist 
tutvustas Eestit kui reisisihti oma 
fännidele erinevates kanalites ja korral- 
das koos Eestiga lõpptarbija video- 
võistluse. Eestil oli võimalik kasutada 
artisti kliendibaase oma sõnumite levi- 
tamiseks. Kogu kampaania auditoo- 
riumi suurus oli ca 32 miljonit inimest.
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Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

ÖÖBIMISTE ARVU PROGNOOS PRIORITEETSETEL SIHTTURGUDELT:

SIHTURG ALGTASE 2013 SIHTTASE 2020 KASV 2020/13

Soome 1 691 035 1 677 000 -0,8%

Venemaa 679 343 1 300 000  91%

Läti 158 031 250 000 58%

Rootsi 159 813 200 000 25%

Norra 91 451 135 000 48%

Saksamaa 210 955 280 000 33%

Suurbritannia 99 742 145 000 45%

Siseturism 1 824 707 2 100 000 15%

 

+ Turismiteenuste eksport kasvab 1,35 miljardilt eurolt 
2013. aastal 1,45 miljardi euroni 2017. aastaks. 

+ Välisturistide ööbimiste arv majutuskohtades kasvab 
3,9 miljonilt ööbimiselt 2013. aastal 4,5 miljoni 

 ööbimiseni 2017. aastaks.

EASI STRATEEGILISES TEGEVUSKAVAS SEAME ENDALE JÄRGMISED EESMÄRGID:

› Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

Eesti on hea paik  
elamiseks

EESMÄRK  

Regionaalarengut toetava 
taristu arendamine 

regionaalsete erisuste 
vähendamiseks

EESMÄRK  

Tõmbekeskuste tugevdamine 
ja toimepiirkondade 
ühendusvõimaluste  

efektiivne toimimine

EESMÄRK  

Piirkondliku 
arendusvõimekuse kasv, sh 

regionaalarengu seisukohalt 
oluliste võrgustike efektiivne 

arendamine

Regionaalvaldkonna tegevused loovad eelduseid ja 
tingimusi meie teiste valdkondade tegevuseesmärkide 
saavutamiseks. Meie eesmärgiks on kvaliteetne toetus- 
skeemide rakendamine ehk investeeringute vahendamine.

Olulisemad kitsaskohad regionaalarengu seisukohalt on:
› Riigisisesed regionaalsed erinevused on märkimis- 

väärselt suured;
› Siseränne on muutunud olulisimaks regioonide 

sotsiaal-majandusliku arengu erinevusi põhjustavaks 
rahvastikuprotsessiks Eestis;

› Toimepiirkondade ressursse ja arenguvõimalusi 
 kasutatakse ebapiisavalt.

EASi regionaalarengu suuna tegevuste eesmärgiks 
on ülaltoodud kitsaskohtade efektiivne lahendamine 
alltoodud printsiipide alusel:
› Regionaalse arengu tasakaalustatus,
› Piirkondlik spetsialiseerumine ning arendustegevuste 

fokusseeritus.

Järgneval joonisel on näha EASi regionaalarengu 
valdkonna toetuste jagunemine maakondades lõikes 2004-
2014 perioodil ühe elaniku kohta (EUR).

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?
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› Eesti on hea paik elamiseks

Regionaalarengu tegevuste peamisteks partneriteks 
ning klientideks on avaliku ja kolmanda sektori 
organisatsioonid. Siiski on suur osa tegevustest suunatud 
ettevõtluse arenguks ning ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele 

sobiva keskkonna loomiseks  (eelkõige ettevõtlus- ning 
külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused). 
Tegevuste elluviijad on MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad, 
haridusasutused, kohalikud omavalitsused ja elanikud.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

2014-2020 perioodi läbivateks põhimõteteks tegevuste 
planeerimisel ja elluviimisel on:
› Regionaalsete tegevuste suurem seos EASi teiste  

valdkondade ja mõõdikutega.
› Toetusskeemide arvu vähendamine, et väheneks 

klientide halduskoormus ja paraneks arusaadavus 
pakutavatest toodetest.

› Regionaalsetele ja maakondlikele strateegiatele 
tuginemine toetusskeemide elluviimisel. See aitab 
ühelt poolt paremini mõista kohapealseid vajadusi 
ning teisalt motiveerib kohapeal senisest rohkem oma 
tegevusi läbi mõtlema ja vaid kõige mõjusamaid ellu 
viima.

› Olemasolevate investeeringute tulemuslikumat raken- 
damist ja kasutuselevõttu ning vähem uusi suuri  
investeeringuid.

Aastatel 2014-2020 rakendame meetmeid kahel 
alljärgneval suunal.

ETTEVÕTLUS- JA KÜLASTUSKESKKONNA ARENDAMINE
Eesmärgiks on eri piirkondade majandusliku jätku- 

suutlikkuse tagamine ja piirkondade panuse kasvatamine 
kogu Eesti lisandväärtuses. Selle eesmärgi saavutamiseks 
toetame piirkondliku ettevõtluskeskkonna kujundamist, 
piirkondlikku ettevõtlust ning külastus- ja turismikeskkonda, 
et luua töökohti ja kasutada piirkondlikke ressursse. Kui 
ekspordipotentsiaaliga kasvuettevõtlus keskendub kõrgele 
lisandväärtusele, siis regionaalne ettevõtlus tõstab eelkõige 
tööhõivet.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

Ettevõtluskeskkonna toetamine 
(väljaspool Tartu ja Tallinna 
linnapiirkondi) 66 mln €

Külastuskeskkonna arendamine 
(väljaspool Tartu ja Tallinna
 linnapiirkondi) 45 mln €

›  Piirkondlike algatuste toetamine tööhõive ja ettevõtlikkuse suurendamiseks 
(maakondlike strateegiate alusel) — 7,5 mln €

›  Ettevõtlusalade, inkubaatorite ja avaliku tugitaristu arendamine ~ 45 mln €
›  Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine — 14 mln € 

›  Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismisihtkohtade arendamine sh 
turismitoodete arendamine, sündmuste toetamine ja võrgustike 
arendamine ~ 45 mln €

› Eesti on hea paik elamiseks

ETTEVÕTLUST SOOSIVA ELUKESKKONNA ARENDAMINE 
SUUREMATES LINNADES JA MAAPIIRKONDADES

Eesmärgiks on arendada ettevõtlust soosiva linnaruumi 
taristut, võtta Ida-Virumaa keskustes taaskasutusele 
endised tööstusalad, aidata kaasa säästvale liikumisele  

 
 
ja transpordi-korraldusele nii suuremates linnades kui 
ka maapiirkonna keskuste ja tagamaa vahel. Olulisim on 
tagada inimestele vajalike avalike teenuste kättesaadavus.

Regionaalarengusse suunatud tegevuste osaks on ka 
piiriülene koostöö Läti, Soome, Venemaa ja Rootsiga, mida 
viiakse ellu Interreg programmide raames. Tegevused on 
peamiselt suunatud ettevõtete koostöö suurendamisele 

nii tootearenduse kui ekspordi valdkonnas. Lisaks suuname 
tegevusi ka keskkonnakaitsele ja transpordiühenduste 
parandamisele, sealhulgas toetame väikelaevaliikluse 
arendamist.

EDULUGU – VÄIKELAEVAEHITUSE KOMPETENTSIKESKUS 

Väikelaevaehituse kompetentsikes- 
kus (SCC) on Tallinna Tehnikaülikooli 
Kuressaare Kolledži teadus- ja arendus- 
keskus, mille eesmärk on pikaajaliste 

traditsioonidega väikelaevaehituse 
insenertehniliste oskuste koondamine 
ja arendamine ning siirdamine piirkonna 
ettevõtetesse. Sealhulgas koondada ka 

projekteerimise, tootmistehnoloogia 
ja elektroonsete süsteemide alane 
oskusteave ning eeldused väikelaevade 
nõuetele vastavuse tõendamiseks. 

Kompetentsikeskusse on just ette- 
võtete vajadusest lähtuvalt loodud 
60-meetrine mudelkatsebassein projek- 
teerimislabori osana ning materjali-, 
elektroonika- ja tehnoloogialaborid 
(viimane asub Kuressaare Ametikooli 
juures). Keskus on oluline koostöö- 
partner väikelaevaehituse ettevõtetele 
ning laborid on varustatud kõrge- 
tasemelise teadmusteenuse osutami- 
seks vajalike seadmete, tehnika ja 
tarkvaraga. Baltikumis ainulaadses kat- 
sebasseinis saab testida kuni 3 meetri 
pikkuseid väikelaevade mudeleid. 

2013. aasta sügisel osales väike- 
laevaehituse kompetentsikeskus Hanse- 
booti rahvusvahelisel väikelaevamessil 

Hamburgis. MTÜ Väikelaevaehituse 
Liidu kaudu on keskuse partneriteks 
22 väikelaevaehituse ettevõtet ja 
8 sidussektorite ettevõtet. Liidu 
liikmetest asub enamus ettevõtteid 
Saare maakonnas, kuid ka Harju-, Hiiu-,  
Tartu-, Pärnu- ja Jõgevamaal. 2012.aastal 
oli Eesti väikelaevaehituse sektori käive 
44 miljonit eurot, millest 82% oli eksport. 
Saare maakonna panus sektori käibesse 
oli 86%, millest 84% moodustas eksport. 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse 
projekti toetati kompetentsikeskuste 
arendamise toetusprogrammist, mida 
rahastab Euroopa Regionaalarengu 
Fond. Kokku saadi toetust summas 3,2 
miljonit eurot.

Elukeskkonna arendamine 
140 mln € 

Kohaliku ja regionaalse tasandi 
arendusvõimekuse tõstmine  
3,1 mln € 

›  Toimepiirkonna keskuste tugevdamine ja atraktiivsuse suurendamine — 
transpordiühenduste arendamine (väljaspool suuremaid linnapiirkondI)  
~ 45 mln €

›  Linnaliste piirkondade arendamine — lasteaiakohtade loomine ning säästva 
linnalise liikumise arendamine (Tartu, Tallinn, Pärnu) — 66 mln €

›  Ida-Virumaa piirkonna arendamine — avaliku linnaruumi ning säästva 
linnalise liikumise arendamine — (Narva, Kohtla-Järve/ Jõhvi) — 29 mln € 

›  Arendusvõimekuse tõstmine kohaliku arengu edendamiseks ning kohaliku 
tasandi teenuste säästlikumaks ja kvaliteetsemaks pakkumiseks (koolitused, 
nõustamine, arendusprojektide ja uuringute läbiviimine) — 3,1 mln €
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EASi strateegilise tegevuskava raames rakendame 
regionaalarengule suunatud meetmeid, mille peamine 
eesmärk on ettevõtluse soodustamine ja tööhõive kasv. 
Selle valdkonna töö mõõdetavad tulemused ühtivad 

EASi ettevõtlus- ja turismisuunaliste eesmärkidega 
(lisandväärtuse kasv, välisinvesteeringute kasv ning 
turistide ööbimised). 

MEIE EESMÄRGID REGIONAALARENGU VALDKONNAS 
ÜLDISELT:
› Eesti tõmbekeskused on tugevamad ning suurte linnade 

areng ei toimu väiksemate keskuste arvelt. 
› Tõmbekeskustes on tagatud jätkusuutlik tööhõive ning 

meeldivam elukeskkond.
› Oluliselt on paranenud keskuse ja tagamaa vaheline 

liikuvus ehk pendelränne, mis soodustab teenuste 
kättesaadavust ning ettevõtluse arengut väljapool 
tõmbekeskusi. 

› Suuremad linnad on muutunud keskkonnasõbralikumaks 
ning lahendatud on lastehoiuprobleemid. 

› Ida-Virumaa linnade konkurentsivõimelisem 
elukeskkond pidurdab piirkonnast väljarännet ja 
võimaldab kohalikel ettevõtetel tuua kvalifitseeritud 
tööjõudu teistest piirkondadest. 

› Tõusnud on kohaliku ja regionaalse tasandi 
arendusvõimekus ning seeläbi on pakutavad avalikud 
teenused kvaliteetsemad.

REGIONAALARENGU KESKUSE TEGEVUSTE TULEMUSED 
2018. AASTAKS:
› Välja arendatud või taaselustatud avaliku linnaruumi 

pindala on 6 ha;
› Rajatud kergliiklusteede pikkus on 10 km.

MEIE EESMÄRGID SEOSES ETTEVÕTLUSE VALDKONNAGA:
› Loodud on eeldused välisinvesteeringute kaasamiseks 

väljapool Tartu ja Tallinna linnapiirkondi;
› Piirkonna arenguga arvestavad kompetentsikeskused 

ja loodud inkubatsioonivõimalused soodustavad 
ettevõtete teadus- ja arendustegevust ning tugevdavad 
tootearendusega kaasnevat konkurentsivõimet. 

REGIONAALARENGU KESKUSE TEGEVUSTE TULEMUSED 
2018. AASTAKS:
› Mitterahalist abi (kasu saanud) saanud ettevõtete arv on 

155;
› Regionaalsete kompetentsikeskuste teenuseid 

kasutatavate lisandunud ettevõttete arv on 25;
› Investeeringute tulemusena lisandunud töökohtade arv 

on 1800;
› Lahendatud toimepiirkondade ühendusvõimaluste 

kitsaskohtade arv on 10.

MEIE EESMÄRGID SEOSES TURISMI VALDKONNAGA:
› Piirkonnale iseloomulikud turismitooted ja teenused on 

arendatud üksteist täiendava võrgustikuna, et pakkuda 
terviklikku külastuselamust.  

› Tänu rahvusvaheliselt huvipakkuvate ürituste 
toetamisele on suurenenud huvi Eesti aastaringse 
külastamise vastu. 

REGIONAALARENGUKESKUSE TEGEVUSTE TULEMUSED 
2018. AASTAKS:
› Koostöövõrgustikes osalevate ettevõtete arv on 250;
› Uute sihtrühmade hõivamiseks suunatud uute 

turismitoodete arv on 3;
› Külastajatele teenuste osutamiseks on parendatud 

vähemalt 25 sadama sadamateenuste osutamise 
tingimusi;

› Tänu toetatud konverentsidele ning kultuuri- ja 
spordisündmustele lisandub 240 000 välisturistide 
ööbimist majutusettevõtetes.

Miks teeme,  
mida muuta tahame? 

Mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? Mida teeme?

Me anname panuse eelduste loomiseks ettevõtluse arendamiseks alljärgnevalt.

› Eesti on hea paik elamiseks

Organisatsioon

EASi väärtused on:

MEIE INIMESED - KES ME OLEME?
Me teame, et ainult motiveeritud töötajad tagavad 

kliendile rahulolu, seepärast peame uute väljakutsetega 
tegelemiseks veelgi enam tähtsustama töötajat, tema 
teadmisi ja oskusi. Oluline on, et kliendiga nn eesliinil 
töötavate inimeste proportsioon EASis ajas tõuseks. 
Niiviisi saame veelgi aktiivsemalt reageerida klientide 
arenguvajadustele ja olla heaks partneriks ettevõtete 
arengus. Selleks on ettevõtluse suunal vajalik töötajate 
erasektori kogemus või reaalse ettevõtlusega kokkupuude. 
Oleme ministeeriumite ja teiste organisatsioonide 
kokkupuutepunkt ettevõtluse ning regionaalarenguga, 
omades samal ajal kontakte rahvusvaheliselt oluliste 
partneritega. 

Soovime muutuda kliendikeskseks kompetentsi- 
organisatsiooniks, kelle töötajate nõu on ettevõtetele 
toeks ning teenused vajalikud rahvusvahelises konkurentsis 
püsimiseks.  Väärtustame oma töötajaid ja loome neile 
paindlikud töötingimused, mis soodustavad tulemuslikku 
tööd ja enesetäiendamist. Kuna töötajate rahulolu on 
otseses seoses kliendi rahuloluga, siis tagame seeläbi ka 
kliendile parima võimaliku teeninduse ja nõustamise.

KLIENDIFOOKUS JA PROTSESSID
Meie strateegiline siht on olla kliendile kõrgetasemelist 

teenust pakkuvaks partneriks, kellega koos sobivaid 
arenguvõimalusi ja lahendusi otsida. See tähendab meie 
kliendihalduses mõttelaadi kujundamist, mille järgi 
lähenetakse kliendi vajadustele senisest laiemalt ning 
ka enam kui kliendi praegune probleem või soov seda 
eeldaks. Samuti soovime võtta senisest suurema rolli Eesti 
ettevõtluse arengu nn suure pildi hoidja ja eestkõnelejana.

Soovime läheneda fokusseeritult ning sekkuda just 
seal, kus sellest on kõige rohkem kasu ja mis loob Eesti 
majandusele kõrgemat lisandväärtust. Selleks oleme 
segmenteerinud Eesti ettevõtted erinevatesse gruppidesse 
ja pakume neile segmendipõhiseid tooteid. 

Selleks, et teenuseid ja fookust parandada, soovime 
kohandada oma äriprotsesse vastavalt klientide vajadustele 
ja organisatsiooni strateegilisele tegevuskavale. Meie 
sihiks on toote tingimuste, protsesside ja tööpõhimõtete 
ühtlustamine nii palju kui võimalik, et tagada ühetaoline 
lähenemine ja arusaadavus kliendi vaates. Olulisimaks 
teenuse kanaliks tavapärase kliendisuhtluse kõrval on 
e-teenindus, mille arendamine on prioriteetne. Oma 

EASi vedada on Eesti ettevõtluse, turismi ja regionaal- 
arengu edendamine. See tähendab, et organisatsioonina 
oleme Euroopas ainulaadsed, kes niivõrd laia tegevuste 
spektriga riigi poolt kujundatud strateegiat ellu viib. EAS 
loodi 2000. aastal viie erineva agentuuri, Turismiameti, 
Regionaalarengu-, Tehnoloogiaagentuuri, Eesti Investeerin- 
gute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse (sh 
välisinvesteeringute- ja ekspordiagentuuri) ning Infrastruk- 
tuuri ja Transiidi Arendamise Sihtasutuse põhjalt. 2014. 
aastal on organisatsioon tootekeskselt lähenemiselt teel 
kliendikesksele, mis tähendab, et eelkõige peetakse silmas 

ettevõtluse valdkonna klientide arenguvajadusi ja soove 
nende tegutsemisvaldkondades. EASis töötab 2014. aasta 
septembri seisuga 279 töötajat.

Tulenevalt sellest, et samaaegselt toimub 2007-13 
perioodi toodete lõpetamine (eelkõige aruandlus ja 
sulgemisega seotud tegevused) ja 2014-20 perioodi toodete 
väljatöötamine, siis 2014.-2015.a. töömaht tervikuna oluliselt 
ei vähene. Keskpikas perspektiivis arvestame reaalsetes 
töömahtudes ja majanduses toimuvate muutustega ning 
korrigeerime organisatsiooni vastavalt sellele.

TARGALT  
TEGUTSEV

Oleme asjatundlikud 
ja tegutseme 
läbipaistvalt.

UUENDUSI  
LOOV

Soosime ja pakume 
välja uusi algatusi ning 

värskeid ideid.

TULEMUSTELE 
SUUNATUD

Keskendume suuremat 
väärtust loovatele 

tegevustele.

KOOSTÖÖS  
SINUGA

Tegutseme ühiselt  
ja oleme koos 

edukamad.
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töökorraldust ja infosüsteeme haldame ning arendame 
selliselt, et ka meie sisemised protsessid oleksid kvaliteetsed 
ja efektiivsed, andmed täpsed, usaldusväärsed ning 
asjakohaselt kaitstud. Järgmiste suurte arendustena viime 
ellu meie põhiinfosüsteemi Navisioni uuele versioonile 
tõstmise, organisatsiooniülese kliendihaldussüsteemi 
põhimõtete ja CRMi väljatöötamise ning arendame välja 
omategevuste mooduli.

TULEMUSTELE ORIENTEERITUS 
Saamaks veelgi paremat ülevaadet ühe või teise toote 

tulemuslikkusest keskendume jätkuvalt  mõju hindamiste 
läbiviimisele, lisaks jätkuvale toetuste mõju hindamistele 
soovime läbi viia programmiliste tegevuste poolt loodud 
mõju hindamise.

Ettevõtluse suunal töötame välja arendatud mõju 
mudeli – see tähendab, et meil on kindel panus ja roll 
ettevõtluse kasvustrateegias ettenähtud eesmärkide 
saavutamisel. 

Turismi ja regionaalarengu suunal töötame mõju ahela 
põhimõttel – see tähendab, et oleme kõik planeeritavad 
tooted ja teenused seostanud riiklike strateegiate 
katuseesmärkidega. 

Igapäevaselt juhime organisatsiooni tulemusjuhtimise 
põhimõtetel. Tulemusjuhtimise instrumendina on 
kasutusel tasakaalus tulemuskaart, mis jaotab mõõdikud 
nelja erinevasse ossa. Need on mõju (finantsid), 
kliendid, sisemised protsessid, personal ja areng. EASi 
strateegiakaart seob EASi strateegilised eesmärgid ja 
nende juhtimiseks kasutatavad mõõdikud ehk et see loob 
seose strateegilise tegevuskava ja tulemusjuhtimise vahel. 

Vaatame regulaarselt üle nii organisatsiooni mõju 
ja finantside, klientide, sisemiste protsesside kui ka 
personali ning arengu seisukohalt olulised mõõdikud. Igale 
struktuuriüksusele ja töötajale on eesmärkide seadmiseks 
ja tulemuste mõõtmiseks koostatud tulemuskaart.

Teeme koostööd erinevate partnerorganisatsioonide ja 
rakendusüksustega nii Eestis kui välismaal (nt Finpro, TEKES, 
Scottish Enterprise jpt), et leida parimaid lahendusi meie 
klientide jaoks ning sünergiat erinevate organisatsioonide 
tegevuste vahel.

EASI STRATEEGILISE TEGEVUSKAVA RISKIHINNANG
EASi strateegilise tegevuskava eesmärkide täitmiseks 

on oluline kaardistada need riskikohad, mille ilmnemisel 
kannatavad soovitud tulemused. 

EASi tooted ja teenused ei vasta täielikult klientide 
ootustele/vajadustele;

Riiklik ettevõtluse kasvustrateegia on ette andnud 
küllaltki kitsa suunatuse klientidele. EAS peab samuti 
oluliseks, et kaasatakse selliseid ettevõtteid, kes on Eesti 
majanduse arengu seisukohast olulised. See tähendab, 
et EASi pakutavad tooted ja teenused peavad olema 
nendele ettevõtete kasulikud, aga samas ka huvipakkuvad. 
Riskiks on see, kui klientide vajadused erinevad meie poolt 
pakutavast ning meil on piiratud võimalused oma toodete 
muutmiseks.

Nutika spetsialiseerumise kontseptsioon ei ole sobilik ellu 
rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks;

Eesti on sarnaselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega 
rakendamas nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni. 
See tähendab, et nutika spetsialiseerumise valdkonnad 
peavad olema hästi valitud ja tegevused nende sees 
läbimõeldud. Nutika spetsialiseerumise valdkondade kitsas 
valik tähendab omakorda, et suured panused on pandud 
väiksele ettevõtete hulgale. 

Kasvustrateegia liialt ambitsioonikad eesmärgid ja EASi 
võimalused neid mõjutada;

Riiklik ettevõtluse kasvustrateegia on seadnud väga 
ambitsioonikad eesmärgid, mis tähendab, et EASi suhtes 
on kõrgendatud ootus aidata kaasa nende saavutamisele. 
Samas peab teadvustama, et EASil on piiratud hulk 
vahendeid nende eesmärkide saavutamise mõjutamiseks. 

EASil ei jätku ressursse oma tegevuse finantseerimiseks 
ning inimeste värbamiseks ja arendamiseks;

EASi vahendid oma tegevuste finantseerimiseks on 
piiratud ja riskikohaks on vajalike vahendite eraldamise ning 
EASile seatud ootuste lahknevus.

› Organisatsioon› Organisatsioon
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MEEDE MEETME TEGEVUS RAKENDUSSKEEM
EELARVE 
SUMMA, 

MILJONIT (€)

Prioriteetne suund 4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus 162

TA&I süsteemi kohaliku 
sotsiaalmajandusliku 
mõju suurendamine ja 
nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + 
ressursid) arendamiseks

Tehnoloogia arenduskeskused ja klastrid Toetus 50

Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele 
lahenduste tellijana) Toetus RA tegevusteks 20

Start-up ettevõtluse hoogustamine. Programm/Toetus RA 
tegevuseks 7

Ettevõtja arenguplaani 
toetusmeede  
ettevõtete arendus- ja 
eksporditegevustele 
kaasaaitamiseks ning 
juhtimisvõimekuse 
tõstmiseks

Ettevõtja arenguplaani diagnostika Programm/
toetus 1,2

Ettevõtja arenguplaan Toetus 73,8 

Teadusarendus tegevuse osak Toetus 10,0 

Prioriteetne suund 5. VKEde ja piirkondliku ettevõtluse arendamine 321,6

Ettevõtlikkuse 
kasvatamine, ettevõtluse 
kasvu soodustamine, 
ettevõtluskeskkonna 
arendamine

MAKid Programm/Toetus RA 
tegevuseks 15,6

Starditoetus Toetus 5,1

Ekspordi arendamise suuna omategevused Programm/Toetus RA 
tegevuseks 22,5

Ettevõtlusteadlikkuse suuna omategevused Programm/Toetus RA 
tegevuseks 18,4

Turisminõudluse suurendamine
1 või mitu programmi 
(toetus RA tegevusteks)-
toetusskeemi

40,4

Turismitoodete arenduse juhtimine
1 või mitu programmi 
(toetus RA tegevusteks)-
toetusskeemi

13,8

Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismia-
traktsioonide ja toetava taristu väljaaren-
damine

Toetus, investeeringute 
kava 28,1

Järgnevalt on välja toodud Euroopa Liidu struktuurivahendite eelarved 2014-2020 perioodil

MEEDE MEETME TEGEVUS RAKENDUSSKEEM
EELARVE 
SUMMA, 

MILJONIT (€)

Loomemajanduse 
arendamine

Loomemajanduse inkubatsiooni 
arendamine

2 toetusskeemi, 1 
programm

4

Loomemajanduse tugistruktuuride 
arendamine 3,2

Loomemajanduse valdkondades 
tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse 
arendamine

4,2

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (väikeprojektid) 0,7

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (suurprojektid) 1,4

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine 2,5

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise 
võimekuse arendamine 4

Piirkondade 
konkurentsivõime 
tugevdamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste 
arendamine Toetus 14

Piirkondlikud algatused tööhõive ja 
ettevõtlusvalmiduse tugevdamiseks Programm 8,8

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
infrastruktuuriinvesteeringud Toetus 134,8

Prioriteetne suund 9. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng 95

Linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng (Tallinn, 
Tartu, Pärnu)

Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja 
keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi 
arendamine

Toetus 32

Tegevused alakasutatud linnaalade 
füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks 
taaselavdamiseks

Toetus 34

Ida-Viru linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng

Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja 
keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi 
arendamine

Toetus 14

Tegevused alakasutatud linnaalade 
füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks 
taaselavdamiseks

Toetus 15

Prioriteetne suund 12. Haldusvõimekus 3,7

Riigi võimekuse tõstmine 
inimressursside 
arendamise ja 
institutsionaalse 
suutlikkuse parendamise 
kaudu

Kohalikku ja regionaalset arendusvõimekust 
ning koostööd kodanikeühendustega 
edendavate uuringute ja arendusprojektide 
koostamine

Programm/Toetus 2,4

Kohaliku ja regionaalse tasandi, sh 
piirkondlike ja teenuseid pakkuvate 
ühenduste koolitustegevus Programm/Toetus 1,3

KOKKU 2014-2020 582,2

Finantsvahendite  
ülevaade
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