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Eesmärk

• Toetuse andmise eesmärk on siduda kultuuri- ja 
loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et 
soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete 
juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele 
majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisandväärtust 
ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse 
arendamisel.



Eesmärk

• Toetuse raames arendatakse välja piirkonna või 
valdkonna turutõrkest, nõudlusest ja 

potentsiaalist lähtuv loomeettevõtluse arengut 
toetav taristu ja/või soetatakse loomeettevõtjate 
tootlikkust ja toodete lisandväärtust suurendav 
tehnoloogia.



Toetuse andmise tulemusena

• suureneb eksportivate ettevõtete arv loomemajanduse 
valdkondades ja nende sidusvaldkondades;

• suureneb loomemajanduse valdkondades või nende 
sidusvaldkondades tegutsevate VKEde lisandväärtus 
töötaja kohta;

• suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris 
võrreldes Eesti keskmisega;

• suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris 
võrreldes Eesti keskmisega.



Eelarve ja riigiabiliik

• Meetme tegevuse eelarve on 4 000 000 eurot.

• Toetuse piirsumma on 1 000 000 eurot 
projekti kohta.

• Antav toetus on vähese tähtsusega abi 
(fin.ee/riigiabi) või grupierandiga hõlmatud 
riigiabi.



Sihtrühm

• Taotlejaks võivad olla Eestis 
registreeritud eraõiguslikud juriidilised 
isikud. 



Loomemajanduse valdkonnad Eestis:

• arhitektuur 

• audiovisuaalvaldkond (film ja video; ringhääling)

• disain

• meelelahutustarkvara

• kirjastamine

• muusika

• kunst

• kultuuripärand (muuseumid; raamatukogud; käsitöö)

• etenduskunstid

• reklaam



Abikõlblikkuse periood 

• Projekti periood võib kesta kuni 36 kuud

• Algab taotluse esitamisega või taotluses 
märgitud hilisemast kuupäevast.



Toetuse osakaal ja piirmäär

• Toetuse maksimaalne suurus on 1 000 000 eurot projekti kohta

• Toetuse maksimaalne piirmäär on 80% abikõlblike kulude
maksumusest

• omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohalike 
omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või 
fondide poolt antud tagastatavaid või tagastamatuid toetusi



Taotlemine

• Toetusmeede avaneb 13.06.2016.

• Taotlusi eelnõustamiseks saab esitada alates 
13.juunist kuni 13.septembrini EASi e-
teeninduses. 

• 20.09.2016.a. kell 17.00 on eelnõustamise 
läbinud projektide esitamise tähtaeg.



Nõuded taotlusele 

• Taotlus esitatakse e-keskkonnast

• Põhikirja koopia (Taotleja põhikirja koopia juhul, kui põhikiri ei ole 
äriregistris kättesaadav.)

• Majandusaasta aruanne (Taotleja 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.)

• Bilanss ja kasumiaruanne (Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja 
kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga.)



Nõuded taotlusele

• Äriplaan (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. 



Nõuded taotlusele

• Äriplaan peab sisaldama ka projekti lõppemisele järgneva 
viie aasta majandusnäitajate prognoose

• Kontserni liikmete skeem (id) (Taotleja ja partnerite kontserni 
liikmete skeemid. Kohaldub kui meetmes antakse VTAd.)

• Partneri info vorm (Kui projekti on kaasatud partnerid)

• Partnerlusleping (Partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja 
projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või 
konsortsiumlepingust.)



Nõuded taotlusele

• Elulookirjeldused (Projektijuhi, projekti 
meeskonnaliikmete elulookirjeldused.)

• Volikiri (Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse 
alusel.)

• Kinnistu või ruumide, kus taotluses kirjeldatud 
investeeringu tulemusena objekt valmib ja/või kus 
soetatavat tehnoloogiat hakatakse kasutama, omandi-
või kasutusõiguse olemasolu korral vastavat õigust 
tõendavad dokumendid.



Nõuded taotlusele

• Investeeringute aluseks olevad võrreldavad 
hinnakalkulatsioonid koos nende aluseks olevate 
lähteülesannetega.

• Ehitamise korral ehitusprojekt eel- või põhiprojekti 
staadiumis selle olemasolu korral (vastavalt majandus- ja 
taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded 
ehitusprojektile”).

• Projekti elluviimiseks vajalikud load, sealhulgas 
ehitusluba ja kooskõlastused nende olemasolu korral.



Taotluse menetlemine

• Menetlemise tähtaeg on 42 tööpäeva taotlusvoor 
sulgemise tähtpäevast

• puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva

• ekspertiisiks kuni 10 tööpäeva



Hindamiskriteeriumid ja osakaalud 

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

• Projekte hindab hindamiskomisjon.

• Hindamisse on võimalik kaasata eksperte.



Hindamine

• koondhinne peab tulema kokku vähemalt 2,50

• hindamiskriteeriumite koondhinded peavad olema 
vähemalt 2,00



Aruandlus

• 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



Hankija:
1) riik või riigiasutus – nt ministeeriumid, maavalitsused
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste 
ühendus – nt Tallinna linn
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus – nt Tartu 
Ülikool
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on käesoleva 
lõike punktis 2 või 3 nimetatud isikud või mille nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad 
punktides 1–3 nimetatud isikud – nt EAS
5) mittetulundusühing, mille liikmetest rohkem kui pool on käesoleva lõike punktides 1–3 
nimetatud isikud 
6) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis vastab RHS § 10 lg 2

Arvestades, et kõikidest asjakohastest faktilistest asjaoludest on ennekõike teadlik just asutus 
ise, siis peab ja saabki see isik ise määratleda, kas tegemist on hankijaga RHS § 10 tähenduses

RHS §10 lg 1 Hankija



Vastuse saamiseks tuleb analüüsida järgmiseid kumulatiivseid tingimusi:
– Avalik huvi esineb
– Äriline või tööstuslik iseloom puudub
– Rahastamise kriteeriumid täidetud

Arvestamine peab toimuma aasta baasil, eelarve aasta alguses ning 
lähtudes olemasolevatest andmetest, isegi kui need on esialgsed.

Lisainfo: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/hankija-maaratlus

Eraõiguslik juriidiline isik hankijana (RHS §10 lg 1 p 6)



(1) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud hankija kohta käivaid 
käesoleva seaduse sätteid on kohustatud järgima iga isik, kui ta tellib 
§ 10 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rohkem kui 50 protsendi 
ulatuses rahastatavaid:

1) CPV määruse V lisa klassis 45.21 nimetatud insenertehniliste 
rajatiste või meditsiini- või haridusasutuste hoonete, haldushoonete 
või spordi-, puhke- või vaba aja veetmise rajatiste ehitustöid ja nende 
ehitustööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne 
riigihanke piirmääraga ehitustööde hankelepingute korral või ületab 
seda või

2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ehitustöödega seotud teenuseid 
ja nende teenuste eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne 
riigihanke piirmääraga asjade ja teenuste hankelepingu korral või 
ületab seda.

Ehitustööd RHS § 11.  



Riigihangete registris on lisandunud valikusse uus hankija liik - toetuse 
saaja, kes ei ole hankija RHSi tähenduses (edaspidi toetuse saaja). Uus 
hankija liik on eelkõige mõeldud toetuse saajale, kelle ostusid 
rahastatakse välisvahenditest, nt struktuurivahenditest. 
Struktuuritoetuste näol on tegemist avalike vahenditega ja toetuse 
vahenditest tehtavatest ostudest teavitamine läbi ühtse portaali annab 
turuosalistele võrdsed konkurentsivõimalused ja tagab avalike vahendite 
kasutamise läbipaistvuse ning kontrollitavuse. Registrit saab samadel 
tingimustel kasutada ka siseriikliku toetuse saaja, kui hangete läbiviimise 
nõue tuleneb vastava toetuse andmise tingimustest.

Toetuse saajate hanked nüüd riigihangete registris 



Tänan!

katre.purga@eas.ee

katrin.poora@eas.ee

http://www.eas.ee/efilter/none/loomemajandus


