
Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks 
on toetada Eesti ettevõtete arengut ning Eesti ja Norra 
innovatsioonialast koostööd. Toetust antakse kolme 
valdkonna koostööprojektidele: tööstus ja rohetehnoloo-
giad, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT)
ning tervisetehnoloogiad. IKT võib seejuures olla 
horisontaalne, teisi valdkondi läbiv komponent.

TAOTLEMINE JA AJAKAVA
Toetust saab taotleda Eestis registreeritud äriühing, milles riik või 
KOV ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti 
partneriteks võivad olla kõik Eestis ja Norras registreeritud juriidi-
lised isikud. Norra partneri kaasamisel on taotlus inglise keeles.

Toetuse taotlemine on vooruline. Taotlus esitatakse elektroonili-
selt EAS andmebaasis (aken.eas.ee) ajavahemikul 1. veebruar 
kuni 31. märts 2020 (kuni kell 16:00). 

Taotlemine toimub kolmes üheaegselt avatud voorus:
1. Tööstuse ja rohetehnoloogiate voorus toetatakse tööstusettevõtete
digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste 
arendamist ning uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõttu. 
Toetatakse ka IKT-l tuginevaid rohelahendusi teistes seonduvates 
valdkondades, näiteks transport, energeetika jms. 
2. IKT voorus toetatakse uuenduslike IKT toodete, teenuste ja 
protsesside väljaarendamist, millel on suur potentsiaal tulemus-
likkuse parandamiseks erinevates majandussektorites ja 
ühiskonnas tervikuna.
3. Tervisetehnoloogiate voorus toetatakse uute tervishoiusekto-
rile suunatud toodete, teenuste ja protsesside arendamist. 
Projektide elluviimisse kaasatakse lahenduse lõppkasutajad. 
Toetatakse näiteks personaalmeditsiini valdkonna lahenduste 
väljatöötamist.

Taotluste hindamine algab EASis peale vooru sulgumist ning 
kestab kuni juuni lõpuni. Hindamise aluseks on põhitoetus-
skeemi hindamismetoodika. Võttes aluseks hindamistulemused 
ning taotluste pingerea, teeb EAS juulis taotluste rahastamise 
otsused. 

Enne projekti algust sõlmib EAS ettevõtetega lepingu projekti 
elluviimiseks. Projektide varaseim võimalik algusaeg on 15. juuli 
2020, sellest kuupäevast alates võib asuda projekti tegevusi ellu 
viima ning teha projektiga seotud kulusid. Projekti alguskuupäev 
märgitakse projektilepingus.

TOETUS
Põhitoetusskeemi eelarve jaguneb kolme vooru vahel järgmiselt:

Tööstus ja rohetehnoloogiad  12,515,882 EUR
IKT       1,930,667 EUR
Tervisetehnoloogiad     4,425,000 EUR

Toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, 
tervisetehnoloogia projektides on toetuse ülempiir 1 250 000 
eurot. Projektidele antav toetus on riigiabi, mis tähendab, et 
toetuse andmisel ja projekti tegevuste elluviimisel rakenduvad 

toetuse saajale ja partnerile riigiabiga kaasnevad reeglid.

Projektide kestus on kuni 36 kuud. Projekt lõppeb hiljemalt 
30.04.2024.

Maksimaalne toetuse määr on 50%, kuid kohalduv toetusmäär 
sõltub taotleja ettevõtte ja partnerite suurusest, projektis plaani-
tavatest tegevustest ja kohalduvast riigiabist.

TOETATAVAD KULUD
Projektis lubatud kulud olenevad tegevustest ja tegevuste 
elluviimiseks antavast riigiabist. 

Programmis toetatavad kulud on järgmised: 

1. projekti meeskonna liikmete töötasud koos riiklike maksudega;
2. projektimeeskonna liikmete reisikulud ning töölepingu alusel 
töötavate isikute lähetuste päevarahad;
3. investeeringud (tööstuse ja rohetehnoloogia projektid);
4. uue või kasutatud masina ja seadme kasutamise kulud 
projektiperioodil;
5. materjalid ja tarvikud;
6. kulud sisseostetud teenustele (uuringud, analüüsid, 
tootearendusega seotud tarkvaralitsentsid, tehniline 
teadmine, sh sertifitseerimine jm);
7. patentide omandamine, valideerimine ja kaitsmine;
8. teavitusnõuete täitmisega seotud kulud, tõlkekulud;
9. konverentside, seminaride ja töötubade korraldamise kulud;
10. välispartneri kaasamise korral kulude auditeerimisega 
seotud kulud.

Partneri kaasamise korral kuuluvad projekti eelarvesse ka 
partneri kulud.

Üritused, õppereisid:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee 

Toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee 

LISAINFO JA KONTAKT

Täpsem info programmi kodulehel:
www.eas.ee/norratoetus (eesti keeles)
www.eas.ee/norwaygrants (inglise keeles)
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