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Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise 

toetus 

 

LOOMEMAJANDUSE VALDKONDADES TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE 

EKSPORDIVÕIMEKUSE  

ARENDAMISE TOETUSE TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 
 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taotleja kõrvaltegevusala(d) (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taotleja lühikirjeldus (asutamise aeg, visioon ja missioon, põhitegevusala ja kõrvaltegevusala(de) kirjeldus 

ning nende valiku põhjendus; lühiülevaade senistest peamistest tegevustest, nende ulatustest ja saavutatud 

tulemustest ning olulisematest koostööpartneritest; tegevuste rahastamise põhimõtted ja allikad) 

 

 

 

 

 

Pangarekvisiidid  
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IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)   

 

  

Taotleja esindusõiguslik isik (juhatuse liige) 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esindusõiguse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Taotleja omanikud 

Aktsionäri või osaniku nimi Osaluse suurus Osaluse % 

   

Lisada vajadusel täiendavaid ridu..   

Kokku  
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Kontserni kuulumine 

Kas taotlejal on mõne teise ettevõtte üle või mõnel ettevõttel on tema üle valitsev mõju alltoodud 

alustel? 

a) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või 

järelevalveorgani liikmetest;  

b) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud 

lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;  

c) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste 

aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust. 

JAH  EI  

Partnerite andmed (partner on füüsiline isik, juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või 

rahvusvaheline organisatsioon, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle 

käigus kulud. Kui projekti on kaasatud partnerid, siis tuleb iga partneri kohta esitada lisadokument „Partneri 

info vorm“ EASi vormil) 

Partneri nimi Registrikood 
Partneri rahaline 

panus 

Partneri rahalise panuse 

abiliik (VTA või GE) 

    

    

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad 

Näitaja  

Taotluse 

esitamisele 

eelnev 

majandusaasta 

Taotluse 

esitamise aasta 

prognoos 

Taotluse 

esitamisele 

järgneva 1. aasta 

prognoos  

Taotluse 

esitamisele 

järgneva 2. aasta 

prognoos  

Aktsia-, osa- või sihtkapital      

Bilansimaht      

Omakapital/netovara     

Müügitulu/tulud      

Müügitulu/tulud ekspordist     

Ekspordi osakaal (%) Valem Valem Valem Valem 

Tööjõukulud       

Põhivara kulum      

Ärikasum või –kahjum/tulem     

Puhaskasum     
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Keskmine töötajate arv     

Tööjõukulu töötaja kohta Valem Valem Valem Valem 

Lisandväärtus töötaja kohta Valem Valem Valem Valem 

 

II PROJEKT 

 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (taotluse esitamise või sellest 

hilisem kuupäev ja mis on projekti tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse alguskuupäev) 

Projekti lõppkuupäev (projekti kestus võib olla 

minimaalselt 6 kuud ja maksimaalselt 24 kuud) 

  

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (avaldatakse struktuuritoetuste registris) 

 

 

 

Projekti elluviimise koht  (linn/vald, maakond, riik) 

 

Projekti eesmärk (projekti lõpuks saavutatav, mõõdetav ja konkreetne tulemus, kuni 250 tähemärki) 

 

Projektis  püstitatud ülesanded ja tegevuste lühikirjeldus. Detailne tegevuskava kirjeldada 

lisadokumendis „Projektiplaan“  

 

 

Projekti meeskond (projekti teostajad) 

Nimi Ametikoht Roll projektis 
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III EELARVE 

Abiinfo:  

 Eelarve täitmisel valida tegevus „Ekspordivõimekuse arendamine – VTA“, „Otsesed personalikulud – 
VTA“, „Muud personalikulud – VTA“,  „Kaudsed kulud – VTA“. VTA (vähese tähtsusega abi) valimise korral 
peab taotleja ja partner vastama VTA saamise tingimustele:  

o taotleja ja partner ei tegutse VTA määruses nimetatud välistatud valdkondades ja toetust ei taotleta nende 
välistatud tegevuste elluviimiseks 

o taotlejale ja partnerile ja kontserni, millesse taotleja ja partner kuulub, jooksva ja kahe eelneva 
majandusaasta jooksul VTA määruse alusel eraldatud VTA koos käesoleva taotlusega ei ületa 200 000 
eurot). 

 Saadud VTA piirmäära saab kontrollida siit http://www.fin.ee/riigiabi.   

 VTA määrus on siin: Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 

 

 Kui taotleja või partner ei vasta VTA saamise nõuetele, siis valida tegevused „Ekspordivõimekuse 
arendamine – GE“, „Koolitustegevused  - GE (keskmise suurusega ettevõtja)“, „Koolitustegevused - GE 
(väikeettevõtja)“, mida antakse grupierandi (GE) määruse raames. 

 GE määrus on siin: Euroopa Komisjoni määrus (EL) 651/2014 

 Tegevus „Struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamine“ ei ole riigiabi ning seda võib kasutada 

olenemata sellest, kas ülejäänud kulud on VTA või GE.  

 Abikõlblike kulude loetelu on Loomemajanduse meetme määruses §7 lg3 (VTA) ja lg6 (GE) : 

Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja 
kord 

 

Tegevus  Selgitus Toetuse 

osakaal 

Kulud 

kokku 

Toetuse 

summa 

Omafinantseering 

Ekspordivõimekuse 

arendamine - VTA  

Sisseostetud teenused    70%    

Otsesed 

personalikulud - 

VTA 

Projekti elluviimisega seotud 

töötajate otsesed 

personalikulud 

70%    

Muud 

personalikulud - 

VTA 

Projekti elluviimisega seotud 

töötajate lähetuskulud 

70%    

Kaudsed kulud - 

VTA 

Kaudsed kulud (15% 

projekti otsestest 

personalikuludest) 

70%    

Struktuuritoetuse 

andmisest 

avalikkuse 

teavitamine 

Teavitamise ja objektide 

tähistamisega seotud kulud 

70%    

      

      

Ekspordivõimekuse 

arendamine - GE  

Väliskonsultantide osutatud 

nõustamisteenuse kulud 

50%    

http://www.fin.ee/riigiabi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015012
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015012
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Messil osalemisega seotud 

kulud 

50%    

Intellektuaalomandi kaitse 50%    

Teadus- ja 

arendustegevusega 

tegelevate töötajate kulud 

toetuse saaja poolt loodud 

uuel töökohal 

50%    

Innovatsiooni 

nõuandeteenuste ja 

tugiteenuste kulud 

50%    

Organisatsiooniinnovatsiooni 

tegevused 

50%    

Koolitustegevused  

- GE (keskmise 

suurusega 

ettevõtja) 

Koolitustegevused 60%    

Koolitustegevused 

- GE 

(väikeettevõtja) 

Koolitustegevused 70%    

Struktuuritoetuse 

andmisest 

avalikkuse 

teavitamine 

Teavitamise ja objektide 

tähistamisega seotud kulud 

70%    

 

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%) 

Toetusena taotletav summa 

(maksimaalselt 50 000 €) 
  

Omafinantseering   

Finantseerimine kokku  100,00% 

 

IV TÄIENDAV INFO 

 

Projekti tulemused ja väljundid (peab olema 

kooskõlas projektiplaani punktiga „Projekti mõju“) 
Projekti lõpuks 

Sihttase 2 aastat 

pärast projekti lõppu 

Projekti tulemusena eksportivate ettevõtete arv    
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Projekti tulemusel saavutatud taotleja ekspordi müügitulu 

(eurodes) 
  

Projekti tulemusel saavutatud partnerite ekspordi 

müügitulu (eurodes) 
  

VKEde (taotleja) loodud lisandväärtus töötaja kohta 

(jooksev-hindades)  
  

VKEde (partnerid) loodud lisandväärtus töötaja kohta 

(jooksev-hindades) 
  

 

 

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud (märkida ära 

ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta ei ole veel otsust langetatud) 

Finantseerimiseks loetakse ka Kredexi laenud ja käendused. Kui ettevõte on neid taotlenud või saanud, 

siis tuleb ka need ära märkida.  

 

Otsuse tegemise 

aeg toetuse 

saamise kohta 

või esitamise aeg 

juhul, kui otsust 

pole tehtud  

Toetust andva 

organisatsiooni 

nimi 

Meetme nimi Projekti nimi  
Toetatud 

tegevused  

Toetuse 

summa või 

taotluse 

summa juhul, 

kui otsust pole 

veel tehtud  

      

      

      

 

Horisontaalsed indikaatorid 

Indikaator Mõju  Selgitus 

Mõju võrdsete võimaluste 

tagamisele 

Valikvastused: Toetav/Neutraalne  

Mõju infoühiskonna 

edendamisele 

Valikvastused: Toetav/Neutraalne  

Mõju regionaalarengule Valikvastused: Toetav/Neutraalne  

Mõju ühtsele riigivalitsemisele Valikvastused: Toetav/Neutraalne  
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Vahearuande perioodid (aruandlusperioodi minimaalne pikkus 3 kuud, maksimaalne pikkus 6 kuud).  

Perioodi alguskuupäev 
Perioodi lõppkuupäev (perioodi lõppkuupäevaks 

märkida kalendrikuu viimane kuupäev) 

  

  

/vajadusel lisada ridu/ 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Projektiplaan 

2. Tegevuskava ja finantsprognoos  

3. Põhikiri  

4. Majandusaasta aruanne  

5. Bilanss ja kasumiaruanne  

6. Kontserni liikmete skeem  

7. Partnerlusleping  

8. Elulookirjeldused  

9. Ettevõtja kinnitus  

10. VKE info  

11. Volikiri  

12. Muu dokument 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- taotleja suhtes Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud 

õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks. 

- edasise projektiga seotud infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh 

haldusotsuste elektrooniliseks edastamiseks. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat:   

Üldised kinnitused taotluse kohta: 

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on 

kehtivad ja ehtsad 

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele 

- toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, 

sõltumata sellest, kas kulud on tasutud 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, 

Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 
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- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh Eesti 

Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt 

perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10  

- taotleja on teadlik, et perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 

nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 

konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või 

taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad perioodi 2014-

2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud alused 

- taotleja ja partner nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse alusel 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet käesolevas taotluses 

sisalduva projekti elluviimise üle 

- taotleja loeb käesolevas taotluses ärisaladuseks teabe taotleja kui ettevõtja äritegevuse 

kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada taotleja kui ettevõtja huve; 

ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet 

- taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele 

- taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud 

muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist 

Üldised kinnitused taotleja vastavuse kohta: 

- taotleja on perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning 

konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse 

esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud 

- taotlejal ja partneril või nende seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 

260¹, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust 

- kui taotleja või partner on saanud tootmistegevuse jaoks toetust, ei ole temalt toetust 

tagasi nõutud või toetust ei ole tühistatud tootmise ümberpaigutamise tõttu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punkti f kohaselt 

- taotleja ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud 

- taotlejal ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks 

vastavalt meetme määruses toodud nõuetele 

- taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  

likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust 

- taotlejal  ja partneril ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem 

kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral 

peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud 

„Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse 

- taotlejal ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja 

kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme 

määrusele 

- taotleja ja partner ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

artikkel 2 punkti 18 mõttes 



Versioon 4 

 

 

Nõuded tulenevalt VTA 1407/2013 määrusest: 

- taotleja ja partner ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse nr (EL) 1407/2013, milles 

käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese 

tähtsusega abi suhtes, artikli 1 lõikes 1 nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja 

toetust ei taotleta nimetatud lõikes välistatud tegevusteks 

- taotlejale ja partnerile ja kontsernile millesse taotleja ja partner kuulub jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) 

nr 1407/2013 ja põllumajandus- ning kalandussektorite vastavate määruste  kohaselt 

eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abi 

summaga ei ületa vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. Juhul, kui taotlejaks 

või partneriks on maanteetranspordi valdkonnas tegutsev rendi või tasu eest kaupu 

vedav ettevõtja, ei ületa jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 

eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abiga 

100 000 eurot 

- taotlejale ja partnerile ja kontsernile, millesse taotleja ja partner kuulub jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) 

nr 1407/2013 kohaselt eraldatud vähese tähtsusega abi koos üldist majandushuvi 

pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale antava vähese tähtsusega abiga  (Euroopa 

Komisjoni määrus nr (EL) 360/2012) ja koos  meetme raames taotletava vähese 

tähtsusega abiga  kokku ei ületa 500 000 eurot; 

- EAS kontrollib taotleja vähese tähtsusega abi saldot enamusosalusest tekkiva kontserni 

puhul äriregistri andmete alusel. Taotleja vastutab äriregistri andmete korrektsuse eest.  

Kui tegelikud andmed erinevad äriregistri andmetest, peab taotleja sellest EASi 

teavitama, esitades kontserni skeemi EASi vormil. Muudel alustel (vt taotlusvormi 

kontserni kuulumise osa  punktid a, b ja c) valitseva mõju korral peab taotleja vastava 

info EASile esitama samuti kontserni skeemiga EASi vormil. Juhul kui selgub, et 

äriregistris olev info oli ebakorrektne või toetuse saaja ei ole esitanud EASile infot 

muudel alustel kontserni kuulumise kohta ning sellest tulenevalt on toetuse saajale antud 

ebaseaduslikku abi, on toetuse saaja kohustatud saadud toetuse tagasi maksma.  

 

Nõuded tulenevalt grupierandi 651/2014 määrusest: 

- taotleja ja partner ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikkel 1 

punkt 3 nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nimetatud 

sätetes välistatud tegevusteks 

- kui projekti finantseeritakse lisaks ka teistest riigi, kohaliku omavalitsuse, Euroopa 

Liidu või selle liikmesriikide vahenditest, ei ületa eelpool nimetatud vahenditest 

finantseerimise maht ning toetuse maht kokku projekti kulude katmisel üldise 

grupierandi määruse vastavas artiklis (art 18, art 19, art 28, art 29 või art 31) sätestatud 

osakaale 

- taotleja ja partner ei ole alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi 

nimetatud tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega 

nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu teostamine, teenuse 

kasutamine, üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms) enne taotluse esitamist EASile 
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Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


