
  
 

 

PROJEKTIKONKURSS 

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi ka EAS) kutsub Teid osalema ja esitama 

projekte konkursil  „Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste 

arendamise projektikonkurss” (edaspidi ka Konkurss). Käesolev Konkurss viiakse ellu 

vastavalt riigihangete seaduse § 19-le  (lihtsustatud korras tellitavad teenused). 

 

 

1. Konkursi tutvustus  

 

EAS on riigi poolt asutatud sihtasutus, kelle eesmärgiks on tagada Eesti ettevõtluse 

arenguks suunatud riiklike ja välisabi programmide, meetmete ja projektide sihipärane ja 

efektiivne rakendamine järgnevates valdkondades: välisinvesteeringute kaasamine; toodete 

ja teenuste eksport; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; turism; regionaalne 

arendustegevus; väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse arendamine. 

 

Käesolev Konkurss viiakse läbi loomemajanduse arendamise meetme tegevuse 

„Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine“ (edaspidi: Tegevus) raames, milleks toetuse 

andmise tingimused on kinnitatud kultuuriministri 29.09.2015 käskkirjaga nr 1941. 

Tegevuse elluviimise eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja 

oskuste arendamise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurenemiseks Eesti ettevõtjate 

poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate 

ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu. 

 

Loomemajanduse edendamise eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat 

potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete 

juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele 

loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja 

turunduse arendamisel. 

 

Viimane, 2013. aastal valminud Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus, mis 

kajastas 2011.–2012. a näitajaid, tõi sektori kitsaskohtadena mh välja järgneva:  

loomeettevõtted on muutunud väiksemaks ja nende ekspordisuutlikkus on madal, st 

ettevõtete väike elujõulisus ja tegevuse killustatus takistab arengut, investeeringute tegemist 

ning välisturgudele minekut. 

 

Konkurss on suunatud ettevõtjate ühendustele ja loomemajanduse arendamisega 

tegelevatele organisatsioonidele, et aidata Eestis loomemajanduse või nende 

sidusvaldkondades tegutsevatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel (edaspidi ka 

VKE) arendada oma ekspordivõimekust, tooteid ja teenuseid. Soovime Konkursi kaudu 

toetada algatusi, mis loovad eeldusi:  

- eksportivate ettevõtjate arvu suurenemiseks; 

- VKEde loodud lisandväärtuse kasvuks töötaja kohta; 

- loomemajanduse sektoris tegutsevate VKEde tulu suurenemiseks ettevõtja ja töötaja 

kohta võrreldes Eesti keskmisega. 

                                                 
1 http://dokreg.kul.ee/index.php?id=10318&op=doc_details&dok_id=42921&asutus_id=1 
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Otsime Konkursi kaudu uudseid algatusi, lahendusi ja/või terviklikke arenguprogramme, 

mis täidavad eelpool nimetatud eesmärke, toovad kasu paljudele ettevõtjatele ning on 

jätkusuutlikud.  

 

 

2. Konkursi tingimused 

 

2.1. Käesolevale Konkursile oodatakse kandideerima projekte (edaspidi ka Projekt), 

2.1.1. mis toetavad teadlikkuse suurendamise ja teadmiste ning oskuste arendamise 

kaudu Eesti loomemajanduse või nende sidusvaldkondades tegutsevate VKEde 

ekspordi ja lisandväärtuse kasvu eelduste loomist. 

 

2.2. Punktis 2.1 nimetatud Projektide raames on lubatud järgmised omavahel seotud 

alategevused: 

2.2.1. Ettevõtjate ja nende toodete/teenuste ekspordipotentsiaali väljaselgitamine 

valitud sihtturgudel; 

2.2.2. Infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms 

korraldamine; 

2.2.3. Nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikumide läbiviimine; 

2.2.4. Messide, näituste, turundus- ja kontaktürituste korraldamine ja nendel 

osalemine. 

 

2.3. Punktides 2.2.1.kuni 2.2.4 nimetatud alategevuste elluviimisel on lubatud teha 

järgmiseid põhjendatud kulusid:  

2.3.1 kaardistuste, analüüside, ekspertiiside, koolitus-, nõustamis-, mentorlus-, info- ja 

kommunikatsiooniteenuste kulud; 

2.3.2 infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade, koolituste, 

õppereiside, praktikumide ja arenguprogrammide ning messide, näituste, 

turundus- ja kontaktürituste kulud, sh kasusaajate transpordi- ja majutuskulud; 

2.3.3 publikatsioonide, info-, juhend- ja jaotusmaterjalide koostamise (sh tõlkimise), 

tootmise ja levitamise kulud; 

2.3.4 Vabariigi Valitsuse 12.09.2014. a määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud 

objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” § 

2 lõikest 1 tulenevate kohustuste täitmise kulud. 

 

2.4. Projekti elluviimise tulemused peavad olema otseselt seostatavad punktis 1  nimetatud 

eesmärkidega ja mõõdetavad projekti lõpus. Projektis osalenud kasusaajad arvatakse 

loomemajanduse arendamise meetme mõjude hindamise valimisse. 

   

2.5. Konkursi sihtgrupiks ehk kasusaajateks on Eestis loomemajanduse või nende 

sidusvaldkondades tegutsevad VKEd, kes ekspordivad või kellel on potentsiaali  

eksporti alustada. Minimaalne kasusaajate arv on 10 ettevõtjat.  

 

2.6. Konkursile võivad Projekte esitada (edaspidi ka Projekti esitaja) 

mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes esindavad või arendavad Konkursi 

sihtgruppi kuuluvaid ettevõtjaid ühes või mitmes ettevõtlusvaldkonnas (sh. tegelevad 

ettevõtjate konkurentsivõime tõstmisega ja/või ettevõtluskeskkonna arendamisega). 

Projekti esitaja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 



vähemalt üks aasta enne Projekti esitamise kuupäeva. Projekti elluviimisesse võivad 

olla kaasatud ka ülikoolid jm teadus- ja haridusasutused ning mitte-VKEd. 

 

2.7. Iga Projekti esitaja saab esitada Konkursile ühe Projekti. 

 

2.8. EAS poolt Projekti elluviimiseks finantseeritav  summa (edaspidi: Projekti tasu) 

võib olla vahemikus 5 000 – 40 000 eurot, sisaldades kõiki EASi poolt tasumisele 

kuuluvaid makse ja tasusid (va. käibemaks).  

 

2.9. Projekti minimaalne nõutav kasusaajate omaosalus, mida punktis 2.8 nimetatud 

vahenditest ei kaeta, on 30% Projekti kogumaksumusest. Projekti kogumaksumus 

koosneb punktis 2.8 nimetatud Projekti tasust ja kasusaajate omaosaluse summast. 

Projekti omaosalus võib sisalda vaid punktis  2.2 ja 2.3 seotud alategevusi ja kulusid. 

 

2.10. Konkursile esitatud Projekt viiakse ellu kuni 18 kuu jooksul alates lepingu 

sõlmimisest EASi ja Projekti esitaja vahel (hinnanguliselt 2 kuud peale Projektide 

esitamist).  

 

2.11. Projekti esitaja on kohustatud tegevuste elluviimisel lähtuma Konkursile esitatud 

Projekti tegevus- ja ajakavast, kokkulepitud tulemustest ja eelarvest. Lepingu täitmisel 

osalevaid meeskonnaliikmeid (sh Projektis osalevaid kasusaajaid ja nende esindajaid) 

ei või vahetada ilma EASi nõusolekuta. Kõik muudatused Projekti tegevuskavas, 

eelarves ja ajagraafikus tuleb eelnevalt kooskõlastada EASiga. 

 

2.12. Projekti tasu väljamaksmine toimub peale tegevuste elluviimist vahe- või lõpparuande 

alusel, ettemakseid ei tehta.  

 

2.13. Projektide puhul, mis kestavad kuni 6 kuud, esitab Projekti esitaja Projekti lõppedes 

lõpparuande ettenähtud vormil, mille järel toimub Projekti tasu väljamaksmine arve 

alusel. 

 

2.14. Projektide puhul, mis kestavad kauem kui 6 kuud, esitab Projekti esitaja Projekti kestel 

ühe või mitu vahearuannet ettenähtud vormil iga 6 kuu tagant ja Projekti lõppedes 

lõpparuande. Projekti tasu väljamaksmine toimub arve alusel mitmes osas vastavalt 

aruande esitamise hetkeks ellu  viidud tegevustele. Maksimaalselt makstakse 

vahearuannete alusel välja kuni 60% välja maksmata Projekti tasust. 

 

2.15. Projekti elluviimisel tuleb lähtuda Euroopa Regionaalarengu Fondi põhise kaksiklogo 

kasutamise põhimõtetest, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a 

määrusega nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse 

teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele 

viitamise nõuded ja kord“ (www.struktuurfondid.ee). 

 

2.16. Sõltuvalt projekti raames elluviidavatest tegevustest võib Projekti elluviimiseks antav 

tasu olla käsitletav vähese tähtsusega abina (edaspidi ka VTA) Euroopa Komisjoni 

määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, 

lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes. VTA saajateks on Projekti tegevustes 

osalevad kasusaajad, kelle üle peab Projekti elluviija eraldi arvestust ning 

konkurentsiseaduse 6. Peatükis toodud kohustuste täitmine peab olema tagatud. 



 

2.17. VTAna ei anta abi ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva 

otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja 

ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks, 

ettevõtjale, kes on raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 

651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 

abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi 

grupierandi määrus), artikli 2 punkti 18 järgi ning VTA määruse artikli 1 lõikes 1 

sätestatud juhtudel.  

 

2.18. Konkursile esitatud Projektide autoriõigused kuuluvad autoritele (isiklikud õigused) ja 

Projekti esitajatele.  

2.18.1. Projektide elluviimisel tekkivad varalised autoriõigused on loovutatud või 

loovutatakse autorite poolt töölepinguga või muu kirjaliku lepinguga täitjale ning 

on piiranud või piiravad oma autoriõiguse seaduses nimetatud isiklike õiguste 

teostamise viisi ja ulatust täitjaga sõlmitud kirjaliku lepinguga nii, et täitjal on kõik 

õigused töö tulemustele käesolevas lepingus sätestatud ulatuses. 

2.18.1 EASil on õigus tutvustada elluviidud ning Projekti tasu saanud Projekti kui 

kaasrahastatut oma hilisemas kommunikatsioonis.  

2.18.2 EASil on õigus algatada Konkursile esitatud mistahes Projekti autoriõiguste 

omandamiseks täiendavad läbirääkimised Projekti esitajatega. 

 

2.19. EAS jätab endale õiguse otsustada pärast Projektide esitamist kas algatada 

läbirääkimised või läbirääkimisi mitte korraldada. Läbirääkimisi võib pidada Konkursi 

tingimuste kohta esitatud Projekti üle, et kohandada seda vajaduse korral Konkursi 

tingimustele. Läbirääkimised peetakse elektroonselt ja protokollitakse kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis. Läbirääkimiste tulemusena võib EASi ettepanekul 

esitada täiendatud Projekti. 

2.19.1 Läbirääkimisi algatamata on EASil õigus teha Projekti esitajale ettepanekuid 

Projekti tegevuste/eelarve muutmise osas juhul kui esitatud Projekti tegevus ja/või 

eelarve ei vasta Projekti tingimustele. Näiteks tähendab see, et väheneb Projekt eelarve 

EASi poolt mittefinantseeritava kulu võrra.   

 

2.20. Konkursi eelarve on 130 000 eurot, millele lisandub käibemaks.  

 

3. Projektide hindamine 

 

3.1. EAS hindab Konkursi tingimustele vastavaid Projekte. 

 

3.2. Konkursile laekunud projekte hindab EASi poolt moodustatud komisjon, kes koostab 

vastavalt antud hinnetele Konkursi tulemuste pingerea. Kogu hindamismenetlus on 

konfidentsiaalne. Projekti hindamisel antud koondhinne moodustub 

hindamiskriteeriumite hinnete kaalutud keskmisest. Projekti koondhinne ja 

hindamiskriteeriumite hinded arvutatakse täpsusega kaks (2) kohta peale koma. 

Komisjoni koosolekud on kinnised. Kõigi Projekti esitajate taotlustes esitatud 

informatsioonile tagatakse konfidentsiaalsus.  

 

3.3. Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud Projektide esitajatega hankelepingud 

(RHS §19 alusel).  

 



3.4. EAS jätab endale õiguse kõik või osa Projekte tagasi lükata kui Konkursi 

hindamiskomisjoni otsuse kohaselt ei ole Projekt või Projektid vastavad Konkursi 

tingimustele.  

3.4.1. Pingeritta kantakse Projektid, mis saavutavad vähemalt 2,5 punkti sisulise 

hindamise kriteeriumite väärtuspunktide aritmeetilisest keskmisest ning mille 

kumbagi alakriteeriumit 3.7.2.1-3.7.2.2 ei ole hinnatud hindega „puudulik“ ega 

„nõrk“. Edukaks tunnistatakse pingeritta kantud Projekid kuni punktis 2.20 toodud 

Konkursi eelarve täitumiseni.  

3.4.2. Pingerida koostatakse Projektide sisulisel hindamisel saadud Projekti sisu ja 

Projekti maksumuse punktide kaalutud keskmise alusel, kus Projekti sisu hinde 

osakaal on 90% ja Projekti maksumuse hinde osakaal 10% koguhindest.  

3.4.3. Võrdse punktisumma korral on eelistatud kõrgema sisu hindega Projektid. 

 

3.5. Projektide sisuline hindamine (vt Lisa 2)  

3.5.1. Sisulise hindamise puhul hinnatakse vastavust punktis 3.7.2 nimetatud 

kriteeriumitele väärtuspunktide skaalal: 

3.5.1.1. Hinne „4“ = „Väga hea“ 

3.5.1.2. Hinne „3“ = „Hea“ 

3.5.1.3. Hinne „2“ = „Piisav“ 

3.5.1.4. Hinne „1“ = „Nõrk“ 

3.5.1.5. Hinne „0“ = „Puudulik“ 

3.5.2. Projektide sisulisel hindamisel on võimalik iga alakriteeriumi eest saada 0-4 

väärtuspunkti vastavalt iga hindamiskriteeriumi osas arvestatava alakriteeriumi 

osakaalule. Projektide hindamiskriteeriumid: 

3.5.2.1. Mõjusus (50%), mille raames hinnatakse Projekti sihtgrupi suurust ja 

relevantsust, valitud metoodika mõjusust ja Projekti uudsust. 

3.5.2.2. Teostatavus (50%), mille raames hinnatakse Projekti elluviija võimekust 

Projekt ellu viia väljapakutud meeskonna abil, tegevusplaani ja eelarves toodud kulude 

põhjendatust. 

 

3.6. Projektide maksumuse hindamine 

3.6.1. Maksumuse hindamisel moodustab 100% hinde osakaalust EASi poolt 

finantseeritav Projekti tasu summa (ilma KM-ta). Projekti tasu hindamisel on võimalik 

saada 1-4 väärtuspunkti proportsionaalselt projekti tasu summale (5 000€ = 4 

väärtuspunkti; 40 000€ = 1 väärtuspunkt). 

3.7. Hindamistäpsus on 2 (kaks) kohta peale koma. 

 

4. Projektide esitamine 

 

4.1. Projektid esitatakse märgusõnaga „Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, 

teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkurss“:  

4.1.1. Projektide esitamise tähtaeg on 17.01.2017, kell 12.00. Pärast tähtaega esitatud 

Projektid lükatakse tagasi. 

4.1.2. Projektikonkursi hankevorm (Lisa 1) ja selle lisad (meeskonnaliikmete CV-d) 

tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt 

aadressil kristiina.niilits@eas.ee.  

4.2. Konkursile esitatav Projekt tuleb esitada eesti keeles ja etteantud hankevormil 

„Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise 

projektikonkursi hankevorm“, mis on Konkursi tingimuste lahutamatu lisa.  
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4.3. Hankevormile tuleb lisada meeskonnaliikmete CV-d, mis on allkirjastatud iga 

meeskonnaliikme poolt isiklikult.  

 

4.4. Projekti eelarve tuleb esitada eurodes ning peab sisaldama kõiki EASi poolt tasumisele 

kuuluvaid makse ja tasusid. 

 

4.5. Projekti esitajal ei ole õigust esitada tingimuslikku Projekti või siduda Projekti muude 

tingimustega, mis ei tulene Konkursi teatest või kutsest. 

 

4.6. Konkursi teates ja kutses toodud tingimuste eiramine toob kaasa  Projekti 

tagasilükkamise. 

 

4.7. Kõik Projekti koostamise ja esitamisega seotud kulud katab Projekti esitaja. 

 

4.8. Kõik Konkursiga seotud küsimused tuleb esitada kirjalikult aadressil 

kristiina.niilits@eas.ee. 

 
                                                    

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  

nimel ja eest 

Kristiina Niilits 

Toetuse spetsialist 

Ettevõtluse ja ekspordi keskus 

 

 

 

Lisad: 

1. Lisa 1 - Hankevorm 

2. Lisa 2 – Hindamistööriist 

3. Lisa 3 – Aruandevorm 

4. Lisa 4 - Leping 
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