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Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
• Toetuse taotlemine avanes 2015. aasta jaanuaris

• EAS on läbi viinud kaks taotlusvooru

• Taotlusvoorude raames on esitatud kokku 13 taotlust

• Rahastuse on saanud 9 projekti kogusummas 2 067 238 eurot
I taotlusvoor: 1 ärikiirendi ja 3 inkubatsiooniprojekti
II taotlusvoor: 4 ärikiirendi ja 1 inkubatsiooniprojekt 

• Loomemajanduse inkubatsiooni ja ärikiirendite teenuseid on 
kasutanud ja kasutab 260* alustavat loomeettevõtjat.

* Esialgsed andmed, korrigeerimisel



Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine

Loomemajanduse inkubatsiooni arendamise toetuse summad ja inkubatsiooni- ning kiirenditeenuste 
kasutajate hulk inkubaatorite ja ärikiirendite lõikes alates 01.04.2015 kuni 31.05.2019
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Loomemajanduse tugistruktuuride 
arendamine

• Toetuse taotlemine avanes 2015. aasta aprillis

• EAS on läbi viinud kaks taotlusvooru

• Taotlusvoorude raames on esitatud kokku 22 taotlust

• Rahastuse on saanud 15 projekti kogusummas 3 993 283 eurot
I taotlusvoor: 6 arenduskeskuse projekti
II taotlusvoor: 9 arenduskeskuse projekti 

• Loomemajanduse tugistruktuuride teenuseid on kasutanud ja 
kasutab 1 073* ettevõtjat.

* Esialgsed andmed, korrigeerimisel



Loomemajanduse tugistruktuuride 
arendamine

Loomemajanduse arenduskeskuste teenuste toetuse summad ja arendusteenuste kasutajate hulk 
arenduskeskuste lõikes alates 01.05.2015 kuni 31.05.2019
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Finants- ja väljundnäitajad

eelarve 2014-
2020

rahastamis-
otsuste maht
01.04.2019

väljamaksete 
maht 01.04.2019

Rahalist ja mitterahalist abi saanud ettevõtete hulk

sihttase 2018
tegelik tulemus 
31.12.2018 sihttase 2023

Loomemajanduse inkubatsiooni 
arendamine (75%)

1 890 000
(4 000 000; 
3 205 000) 2 067 238

1 398 047 
(67,63%) 102 117 170

Loomemajanduse tugistruktuuride 
arendamine (80%)

5 310 000
(3 200 000; 
3 995 000) 3 994 185

2 915 915 
(73,42%) 300 1 228

950
(500; 680)

Loomemajanduse valdkondades 
tegutsevate ettevõtete ekspordivõime 
arendamine (70%)

4 800 000
(4 200 000) 5 100 050

3 634 436 
(71,37%)

90
(25) 88

95
(50)

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (väikeprojektid) (50%)

13 128
(700 000) 13 128

13 128 
(100%)

2
(70) 2

2
(170)

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (suurprojektid) (100%)

1 486 872
(1 400 000) 1 486 872

371 787 
(26,56%) 14 65

140
(30; 45)

Loomemajandusalase teadlikkuse 
tõstmine (100%)

2 498 350
(2 500 000) 2 498 350

1 076 729 
(43,1%) 450 554

950
(850)

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise 
võimekuse arendamine (80%) 4 000 000 3 000 000

787 801 
(26,26%) 110 128 170



Loomemajanduse arendamise meetme 
teistest tegevustest (1)
Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete 
ekspordivõimekuse arendamine
Jooksev taotlemine avanes 2015. a III kvartali keskel, toetuse 
kasutamine osutus arvatust aktiivsemaks, meetme tegevuse 
eelarvet suurendati, vabu vahendeid jätkub 2019. a lõpuni või 2020. 
a alguseni.

Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
Jooksev taotlemine avanes 2015. a lõpus, taotlejate (teistes 
sektorites tegutsevad VKEd) huvi toetuse vastu on väga madal, 
meetme tegevuse eelarvet vähendati ja väljundnäitaja (toetusi 
saavate ettevõtete arv) sihttasemeid korrigeeriti, meetme tegevus 
on sisuliselt peatatud.



Loomeettevõtjate ekspordivõime arendamine

Ekspordivõime arendamise toetuse summad ja toetatud projektide hulk valdkondade lõikes alates 
01.09.2015 kuni 31.05.2019
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Loomemajanduse arendamise meetme 
teistest tegevustest (2)
Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
2018. a lõppesid esimesed suurprojektid Disainibuldooser ja 
PuitAIT, jätkus Disaini Meistriklass, ideekonkursi raames sai 
rahastuse PuuExpo. 

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
Läbi on viidud 5 uuringut, rahastatud loomemajandusega seotud 
konverentse, koolitusi, õppereise, arenguprogramme (sh 
loomeettevõtjate osalemist ärimentorprogrammis, Creative Narva 
moekonkurssi, tugistruktuuride strateegia diagnostikat ja 
praktikumi), ettevõtluskonkursse, turundusüritusi, messidel 
osalemist, jms. Ideekonkursi raames sai rahastuse 2 projekti: 
loomemajandus- ettevõtete ekspordi arenguprogramm ja 
ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele.



Loomemajanduse arendamise meetme 
teistest tegevustest (3)
Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine
Perioodi algusest on toimunud 2 taotlusvooru: 2016. a sügisel, 
selle raames rahastati 8 investeeringuprojekti erinevatest 
loomevaldkondadest, projektide elluviimine kestab kolm aastat ja 
lõpeb 2019. a lõpul või 2020. a algul. 

1 projekt jäi ellu viimata, rahastamise otsus tunnistati kehtetuks ja 
vabanenud vahendite arvelt korraldati 2019. a algul täiendav 
taotlusvoor, mille raames rahastati 4 projekti, lisaks 1 projekti 
puhul kõrvaltingimus (lisarahastus täiendavate vahendite 
vabanemisel)



Hinnang loomemajanduse arengule

• Ettevõtlusaktiivsus loomemajandussektoris on kasvanud, kuid 
eksporditulude teenimiseni jõudmine võtab planeeritust kauem aega.

• Loomeettevõtjate prognoosid eksporditulude teenimise osas on sageli liialt 
optimistlikud, ärimudelid ei toeta rahvusvahelisel turul tegutsemist.

• Teistes sektorites tegutsevate ettevõtjate ja loomeettevõtjate huvi teha 
omavahel strateegilist koostööd on jätkuvalt madal.

• Loomemajanduse tugistruktuurid (inkubaatorid ja arenduskeskused) vajavad 
jätkusuutlikkuse tagamiseks tegevus- ja rahastamismudelite uuendamist. 

Allikas: Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus, 2018



2014-2020 ettevõtlus- ja 
innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse 
hindamine (1)
2019. aasta algul viis Riigi Tugiteenuste Keskus läbi hanke perioodi 2014-2020 
ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamise teostaja 
leidmiseks

Esitati kaks pakkumust, parimaks osutus Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli ühispakkumus

Avakohtumine töö tellija, teostajate ja hinnatavate meetmete eest vastutavate 
ministeeriumide esindajatega toimus 02.07.2019

Ajakava: lähtearuanne 2019 augusti lõpuks, vahearuanne 2019 detsembri 
keskpaigaks, lõpparuanne 2020 märtsi lõpuks



2014-2020 ettevõtlus- ja 
innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse 
hindamine (2)
Hindamisega soovitakse tõenduspõhist informatsiooni, kuidas 
struktuurivahenditest rahastatud ettevõtlustoetused eraldi ja koosmõjus 
mõjutavad Eestis tootlikkust, eksport, töökohti, teadus- ja arendustegevuse 
vallas haridus- ja teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning piirkondlikku 
majandusarengut. 

Lisaks antakse hinnang sellele, kuivõrd vajalikud on konkreetsed teenused ja kas 
nad on kättesaadavad kavandatud sihtgrupile. 

Hindamise tulemusi on plaanis kasutad järgmise struktuurivahendite 
eelarveperioodi planeerimisel.

Hindamise käigus analüüsitu tulemusena antakse sõltumatu hinnang 
ettevõtlustoetuste asjakohasusele, tõhususele, tulemuslikkusele, mõjule, 
koosmõjule ja jätkusuutlikkusele.



Tänan!

Anu-Maaja Pallok
anu-maaja.pallok@kul.ee



LOOMEMAJANDUSE 

TUGISTRUKTUURIDE 

ARENDAMISE TOETAMINE
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loomemajanduse piirkondlikud ja valdkondlikud arenduskeskused, kes on 
valmis pakkuma nii alustavatele kui tegutsevatele loomeettevõtjatele tugi-
ja arendusteenuseid (sh inkubatsiooni- ja kiirenditeenuseid) 
suurendamaks nende konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
ekspordivõimekust, omavahelist koostööd ning koostööd teiste 
majandussektoritega

Taotlema on oodatud
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suureneb eksportivate ettevõtete arv;

suureneb kasusaajate keskmine lisandväärtus töötaja kohta;

suureneb kasusaajate keskmine müügitulu ettevõtte kohta
loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega;

suureneb kasusaajate keskmine müügitulu töötaja kohta 
loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega

Toetuse andmise tulemusena
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Loomemajanduse valdkonnad Eestis:

arhitektuur 

audiovisuaalvaldkond (film ja video; ringhääling)

disain

etenduskunstid

kirjastamine

kultuuripärand (muuseumid; raamatukogud; käsitöö)

kunst

meelelahutustarkvara

muusika

reklaam
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Taotlusvooru eelarve on 1 356 031 eurot

Antav toetus on vähese tähtsusega abi  (fin.ee/riigiabi) ja toetust saab
anda ka grupierandi määruse artikli 53 kohase kultuuri edendamiseks ja 
kultuuripärandi säilitamiseks antava abina

Eelarve ja riigiabiliik
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Toetuse piirsumma on 200 000 eurot taotleja kohta.

Toetuse piirmäär on 80% abikõlblike kulude maksumusest

Projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses (10%) 
kasusaajate rahalist panust

Toetuse piirsumma ja osakaal
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Taotleja vastab põhikirja järgi arenduskeskuse tingimustele 

Taotleja ja kontsern, millesse taotleja kuulub ei ületa vähese tähtsusega 
abi 200 000 eurot

Projekti kaasatud loomeettevõtja (kasusaaja) peab vastama väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtja tingimustele

Tingimused
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1) projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud. 

2) kaudsed kulud hüvitatakse 15% arvestatuna abikõlblikest  
personalikuludest 

3) lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning välislähetuse 
päevarahad;

4) kulud sisseostetud teenustele, sealhulgas sisseostetud koolitus-, 
nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele;

5) seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste 
korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja 
tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;

Abikõlblikud kulud
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6) välismessidel osalemisega ja välismesside külastamisega seotud kulud, 
sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete 
kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende 
kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja 
tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja 
tollikulud

7) uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja 
reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele 
suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide 
sihtturgudel registreerimise kulud;

8) uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide 
ettevalmistavad kulud ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse 
lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;

9) ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel 
riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Abikõlblikud kulud
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Loomemajanduse tugistruktuuride III taotlusvoor avanes 03.07.2019. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 19.09.2019 kell 16.00.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejatel läbida eelnõustamine vahemikus 
03.07.2019 – 12.09.2019.

Taotlemine
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Projekti periood võib kesta kuni 24 kuud

Algab pärast eelnõustamist taotluse esitamisega või taotluses märgitud 
hilisemast kuupäevast

Abikõlblikkuse periood 
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Toetuse taotlemine s.h eelnõustamise dokumentide esitamine toimub läbi 
e-teeninduse https://aken.eas.ee

Eelnõustamiseks on vajalik täita taotlusvormil:

• Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus

• Projekti eesmärk ja eelarve

• Projekti meeskond

Taotlemine

https://aken.eas.ee/


7/10/2019 13

Taotleja ja partneri põhikirja koopia juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris 
kättesaadav.

Taotleja ja partneri esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase 
majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral 
koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, 
ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud 
majandusaastal vähemalt 6 kuud.

Taotleja ja partneri jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne 
taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga.

Taotleja äriplaan, mis sisaldab muuhulgas teavet arenguvisiooni, 
missiooni, eesmärkide, oodatavate tulemuste, sihtgrupi, turusituatsiooni ja 
turundusstrateegia kohta, äriplaani või arengustrateegia realiseerimise 
tegevus-, aja- ja finantseerimise kava koos taotluse esitamisele järgneva 
kolme majandusaasta tulemusindikaatorite ja kasumiprognoosiga (eelarve 
ja tegevuskava palume esitada EAS-i vormil, kasumiprognoosi jaoks ei pea 
kasutama EAS-i vormi).

Nõuded taotlusele 
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Vastavalt struktuurifondide kestvusnõudele peab äriplaan  
sisaldama ka projekti lõppemisele järgneva viie aasta 
kasumiprognoosi. 
Taotleja ja partneri kontserni liikmete skeemid. 
Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) 
partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust.
Elulookirjeldused: projektijuhi jt meeskonnaliikmete 
elulookirjeldused.
Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
Riigihanke kohuslasest taotleja puhul hankekord
Riigihanke kohuslasest taotleja puhul hankeplaan

Nõuded taotlusele 
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Hinnapakkumised: (HP)

3 võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt ja 
pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulutuste puhul, mille 
maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5 000 euroga või sellest suurem

kui ei ole võimalik esitada 3 HP, siis selgitus

Kui ei valita odavamat HP, siis selgitus

Meeles tasub pidada
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Töötasu hüvitamiseks tuleb sõlmida tööleping (käsundusleping, 
töövõtuleping)

Struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise kohustus peab olema  
täidetud (Euroopa Regionaalfondi logod)

Abikõlblik ei ole:

Juhtorganite tasude hüvitamine

Turundusüritusel toitlustuse pakkumine

Meeles tasub pidada
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Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele - 30% koondhindest

Projekti põhjendatus - 25% koondhindest

Projekti kuluefektiivsus - 20% koondhindest

Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia - 25% 
koondhindest

Hindamisel on võimalik kaasata eksperte

Projekte hindab hindamiskomisjon 

Projekti esitleb hindamiskomisjonile Taotleja

Hindamiskriteeriumid ja osakaalud 
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Rahuldamisele kuuluvad taotlused, mis on saanud hindamiskriteeriumite 
koondhindeks vähemalt 2,50

Hindamiskriteeriumite koondhinded peavad olema vähemalt 2,00

Hindamine
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Aruandlus toimub 3-6 kuise intervalliga ning toetus maksatakse tehtud 
tegevuste ja esitatud kuludokumentide vastu

Aruandlusdokumentide sisestamine toimub e-teeninduses 

Dokumente menetletakse kuni 35 tööpäeva nende esitamisest

Aruandlus
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Katrin Pööra 
katrin.poora@eas.ee

Tänan!

mailto:katrin.poora@eas.ee

