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Programmi eesmärk

Tootlikkuse kasv ja kestlik areng kolmes valdkonnas:

- Tööstuse roheinnovatsioon

- Äriedendust toetavad info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia lahendused

- Innovatiivsed tervisetehnoloogia lahendused



Oodatav tulemus

Eesti ettevõtete suurem konkurentsivõime

- CO2 emissiooni vähenemine

- Toetatud ettevõtte käibekasv (5% aastas)

- Toetatud ettevõtte ärikasumi kasv (5% aastas)

- Energiatarbimise, ressursside kasutamise vähenemine 

(MWh, -5% aastas) 



Partnerlus

Eesti ettevõtete koostöö Norra ettevõtetega

Eesti ettevõtete koostöö teiste Eesti ettevõtetega, ülikoolidega, 

mittetulundusühingutega jne.

Projekti elluviija ja partner(id) teevad koostööd ühise eesmärgi 

nimel.

Projekti elluviija ja partner(id) vastutavad ühiselt projekti 

tulemuse eest.



TÄNAN TEID TÄHELEPANU EEST!

Tanel Tomson

Välisvahendite osakond

Tanel.Tomson@mkm.ee

+372 639 7642





Põhiskeem

Tööstus ja rohetehnoloogiad 12,515,882 EUR

IKT 1,930,667 EUR

Tervisetehnoloogiad 4,425,000 EUR

Toetuse summa 200 000 – 700 000

Tervisetehnoloogiad 200 000 – 1 250 000

Toetus kuni 50%, sõltub ettevõtte suurusest ja riigiabist



Põhiskeemi ajakava

Taotluste esitamine EAS e-teeninduses 1.02.-31.03.20 
(kuni 16:00)

Hindamine aprill-juuni (2-4 eksperti per projekt)

Projektide komisjon juunis

Otsused juuni lõpp – juuli algus + projektilepingud

Projektide elluviimine (varaseim algusaeg 15.07.20) –
abikõlblikkuse algus

Projektid kuni 36 kuud, lõpp 30.04.2024



Toetatavad valdkonnad

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.
Oluline on arendatava lahenduse ressursisääst (CO2 emissioonide vähendamine ja/või
energia kokkuhoid) ja majanduslik mõju (ärikasumi ja käibe suurenemine).

IKT voorus toetatakse uuenduslike IKT toodete, teenuste ja protsesside
väljaarendamist, millel on suur potentsiaal tulemuslikkuse parandamiseks erinevates
majandussektorites ja ühiskonnas tervikuna. Oluline on arendatava lahenduse
majanduslik ja sotsiaalne mõju (ärikasumi ja käive suurenemine, uute töökohtade
loomine).

Tervisetehnoloogiate voorus toetatakse uute tervishoiusektorile suunatud toodete,
teenuste ja protsesside arendamist. Projektide elluviimisse kaasatakse lahenduse
lõppkasutajad. Toetatakse näiteks personaalmeditsiini valdkonna lahenduste
väljatöötamist. Oluline on arendatava lahenduse majanduslik ja sotsiaalne mõju
(ärikasumi ja käive suurenemine, uute töökohtade loomine).



Projektide indikaatorid

Projektide rohemõju analüüs – tööstuse ja 
rohetehnoloogiate projektid. Taotluse lisadokument, 
saavutamine aruandluses

Töökohtade loomine – IKT ja tervisetehnoloogiate 
projektid; tööstuse ja rohetehnoloogiate puhul ei ole 
kriitiline. Prognoos taotlusvormis, sooline ja vanuseline 
jaotus aruandluses

Käibekasv ja ärikasumi aastane suurenemine – kõik 
projektid. Prognoos taotluses ja finantsprognoosides, 
saavutamine aruandluses

Allikad: taotlusvorm, projektiplaan, finantsprognoosid, rohemõju analüüs



Taotleja, partner

Taotluse esitaja Eesti ettevõtja

KOV/ riigi osalus ei tohi ületada 25%

Partner – Eestis või Norras registreeritud ettevõtja või 
muu juriidiline isik (ülikool, assotsiatsioon, klaster, 
MTÜ vms). On huvitatud projekti lõpptulemist, 
teeb tegevusi ja kulusid + saab toetust

Seotud isik ei ole partner (nt emaettevõte)

Partner ei ole klient, edasimüüja, konsultant, 
turutundja, turuleviija. Partnerlust hinnatakse.



Taotleja, partner

Norra partneri puhul on taotlus inglise keeles. 
Ingliskeelsele taotlusele lisatakse eestikeelne 
kokkuvõte.

Inglisekeelsed dokumendid (sh partnerlusleping) on 
programmi ingliskeelsel kodulehel 
www.eas.ee/norwaygrants

http://www.eas.ee/norwaygrants


Nõuded taotlejale ja partnerile

Taotleja ja partner ei tegutse välistatud valdkondades 
(põllumajandus, kalandus, vesiviljelus) 

Maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 
100 eurot või see on ajatatud

Taotleja/partner on esitanud maksudeklaratsioonid

Taotleja/partneri ja tema üle valitsevat mõju omava isiku 
suhtes ei ole algatatud likvideerimis – või pankrotiotsust

On olemas nõutavad vahendid omafinantseeringu tagamiseks

Ei tohi olla raskustes ettevõtja (GBER Art 2p18)

Kui on varasemaid tagasimakse kohustusi, peavad need olema 
täidetud



Taotluse lisadokumendid

Projektiplaan

Finantsprognoosid

Rohemõju analüüs (tööstus ja rohetehnoloogiad)

Majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne 31.12.19 seisuga (+partner)

Majandusaasta aruanne 2018 (+partner)

Elulookirjeldused (+partner)

Hankeplaan kui toetus on 50% (+partner)

Eelarvetabel

Inglisekeelne kokkuvõte

Volikiri (+partner)

Partneri info vorm, partneri registrikaardi väljavõte

Partnerlusleping

Kommunikatsiooniplaan



Lisadokumendid (2) Rohemõju

Programm panustab EL kliimaeesmärkide saavutamisse 
kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamise ning ettevõtete 
energiatõhususe suurendamise osas. 

Tööstuse ja rohetehnoloogia projektid peavad toetuse andmise 
tulemusena vähendama süsihappegaaside emissiooni ja/või 
energiatarbimist

Analüüs - projekti tulemusena saavutatav ressursisääst 
(energiatarbimise vähendamine (MWh) ja/või süsihappegaaside 
emissioonide vähenemine (tonni CO2 ekvivalenti aastas)

(Energia)audit või muu usaldusväärne meetod

Rohemõju analüüsi hinnatakse, sellest sõltub projekti hinne



Rohemõju analüüs - soovitused

Investeeringuprojektid

Vajalik määratleda projekti baasjoon ehk olukord enne projekti. 
Aluseks viimane aasta või nt viimase kolme aasta keskmised 
andmed. Baasjoon näitab ettevõtte või tootmisüksuse 
energiatarvet ning CO2 intensiivsust enne projekti. 

Projekti stsenaariumi arvutused tuleb teha läbi analoogselt ning 
koostamisel tuleb arvesse võtta ka tootmismahtude muutust 
vastavalt projektiperioodile/kirjeldusele. Minimaalselt projekti 
lõpule järgneval aastal, aga arvestada võib ka kasutusele 
võetavad tehnoloogilise lahenduse kasulikku eluiga. 

Lisada põhjendused ja selgitused.



Rohemõju analüüs - soovitused

Tööstuse digitaliseerimise projektid

Ettevõtte üldise tootmistegevuse digitaliseerimise puhul 
tuleb energiatarbimise vähenemine ja CO2 intensiivsus 
kalkuleerida samadel põhimõtetel sh tuleb arvestada ka 
digitaliseerimisest tulenevat energiakasutuse võimalikku 
suurenemist tootmistegevuses.

Lisada põhjendused ja selgitused.



Rohemõju analüüs - soovitused

Tootearenduse projektid

Tootearenduse puhul tuleb kirjeldada uue lahenduse 
keskmist energiatarvet ja CO2 intensiivsust ning sellest 
tulenevalt võrdlust täna kasutuses olevate keskmiste 
lahenduste energiatarbe ja CO2 intensiivsusega. 
Arvestada tuleks ka uue lahenduse müüki. Arvutuste 
koondtulemina selgub tootearenduse tegelik rohemõju.

Perioodina arvestada minimaalselt projekti lõpule 
järgnevat aastat või kasutusele võetavate tehnoloogiliste 
lahenduste kasulikku eluiga.



Teavitusnõuded ja kommunikatsiooniplaan

Kõikidel põhitoetusskeemi projektidel peab olema eraldi 
projektile pühendatud veebileht nii eesti kui inglise keeles 
(lisada EAS-NG kaksiklogo)- võib olla ka olemasoleva kodulehe 
juurde loodud leht, seo linkidega;

Kui toetus on üle 500 000 euro, peab toetuse saaja korraldama 
kolm teavitustegevust projekti edenemise, saavutuste ja 
tulemuste kohta, näiteks seminar või konverents 
huvigruppidega, sh projekti avamise – või lõpuüritus. 

Kui toetus on alla 500 000 euro, piisab kahest väiksema 
ulatusega teavitustegevusest.

EAS kontrollib teavitusnõuete täitmist projekti aruannete 
kontrollimise raames enne toetuse väljamaksmist.



Kommunikatsiooniplaani koostamine

Projektist teavitamise eesmärgid ja sihtrühmad;

Teavitustegevused/üritused – tegevused, teavitamise viisid ja ajakava;

Projekti info tuleb avaldada eraldi veebilehel või organisatsiooni 
olemasoleva veebilehe juurde loodud spetsiaalsel veebilehel, kus lehed 
on omavahel linkidega seotud. Projekti teavet peab regulaarselt 
ajakohastama eesti ja inglise keeles;

Veebi info projekti, selle edenemise, saavutuste ja tulemuste kohta, 
lisaks koostöö Norra asutustega, asjakohased fotod, kontaktandmed 
ning selget viidet programmile ning Norra finantsmehhanismidele 
(kaksiklogo kasutamine);

Kes vastutab kommunikatsiooniplaani elluviimise eest - kontakt 
(toetuse saaja ja partnerid).



Kommunikatsiooniplaani elluviimine (kulud)

Abikõlblikud on teavitusnõuete täitmise ja 
kommunikatsiooniplaanis kirjeldatud tegevustega 
seotud kulud:

sihtrühmadele teavitusürituste korraldamine, 

kohtumiste ja seminaride korraldamine, 

tõlkekulud

Koosta piisava täpsusega, et saaksid hiljem tegevused 
kuludega siduda.



Riigiabi, toetus% ja toetatavad kulud

Projektidele antav toetus on riigiabi – toetuse 
andmisel ja projekti tegevuste elluviimisel rakenduvad 
toetuse saajale ja partnerile riigiabiga kaasnevad 
reeglid.

Riigiabist ja ettevõtte suurusest tuleneb projekti 
toetusprotsent ja lubatud kulud. 

Programmis kasutatav riigiabi:

Vähese tähtsusega abi (Art 3, (EU) Nr 1407/2013)

Grupierandi määrus (Art 13, 14, 25, 28 ja 29, (EU) No 
651/2014)



Ettevõtte suurus

Määratledes ettevõtte suurust, vaata:

töötajate arvu

vaatad, et veel 1 tingimustest jääks antud vahemikku

Ettevõtte suurus määratakse kontsernipõhiselt 

2 aasta põhimõte 

Lisalugemist: https://www.eas.ee/wp-
content/uploads/2015/12/VKE_definitsiooni_selgitus_-_EK_mrus_651-
2014_alusel_-_2015.pdf

Ettevõtte Töötajad Käive aastas Bilansimaht

Väikeettevõte (VE) 10 – 49 2 – 10 miljonit eurot 2 – 10 miljonit eurot

Keskmine ettevõte 

(KE)

50 – 249 10 – 50 miljonit eurot 10 – 43 miljonit eurot

Suurettevõte (SE) 250 – Üle 50 miljoni euro Üle 43 miljoni euro

https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/VKE_definitsiooni_selgitus_-_EK_mrus_651-2014_alusel_-_2015.pdf


Vähese tähtsusega abi

Kohaldatav järgmistele projekti tegevustele/kuludele:

Kõik projektiga seotud tegevused, millele saab toetust taotleda 
ka grupierandi alusel (piirangute korral).

Norra partneri kulude auditeerimine - Norra partneri kulude 
auditeerimine sõltumatu audiitori poolt

Teavitusnõuete täitmine - Norra regulatsioonist tulenevate 
info- ja kommunikatsiooninõuete täitmisega seotud kulud

Arvesta ettevõtte/partneri VTA vaba jääki: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi


Vähese tähtsusega abi piirangud

taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub, jooksva 
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 
eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa koos Programmi 
raames taotletava vähese tähtsusega abiga 200 000 eurot. 
Juhul, kui ettevõtja tegutseb maanteetranspordi valdkonnas, on 
nimetatud piirmääraks 100 000 eurot (EMTAK 2008, jagu H, 
alajaod 493 ja 494);

taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub, jooksva 
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 
eraldatud vähese tähtsusega abi koos üldist majandushuvi 
pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale antava vähese 
tähtsusega abi (Euroopa Komisjoni määrus nr 360/2012) ja 
koos Programmi raames taotletava vähese tähtsusega abiga 
kokku ei ületa 500 000 eurot.



Tööstuse ja rohetehnoloogia projektides, peab olema 
seotud 1) tootearendusega või 2) tootmise täieliku 
ümberkorraldamisega.

Väikeettevõte 45%, keskmine ettevõte 35%, suurettevõte 
25%

Kulud: materiaalse ja immateriaalse vara soetamine

Piirangud suurettevõttele: immateriaalse vara kulud
max 50% kõigist abikõlblikest kuludest; soetatav 
materiaalne vara peab olema uus + lisapõhjendused 
taotlusvormi.

Regionaalabi (investeeringud) GE-REGI



Regionaalabi (investeeringud) GE-REGI

Abikõlblikud kulud:

materiaalse vara omandamise kulu juhul, kui see on lahutamatu ja 
vajalik osa projekti tulemuste saavutamiseks. Suurettevõtjate puhul 
peab omandatav vara olema uus;

vara seadistamise, transpordi- ja transportimiseks vajalik 
kindlustuskulu juhul, kui see sisaldub vastava vara 
soetusmaksumuses;

immateriaalse vara omandamise kulu, kui see vastab järgmistele 
tingimustele:

vara tuleb kasutada üksnes abi saavas ettevõttes;

vara peab olema amortiseeritav;

vara peab olema ostetud turutingimustel ostjaga mitteseotud 
kolmandatelt isikutelt;



Regionaalabi (investeeringud) GE-REGI

Investeeringu säilitamise kohustus 5 aastat (VKE 3a)

Investeeringute puhul suurettevõtja põhjendus:

mil viisil ületavad  tootmise mitmekesistamiseks antud abi 
puhul abikõlblikud kulud vähemalt 200% võrra kasutatava 
vara arvestuslikku väärtust, mis on registreeritud tööde 
algusele eelneval majandusaastal, või

mil viisil tootmisprotsessi põhjalikuks muutmiseks antud abi 
korral abikõlblikud kulud ületavad ajakohastatava tegevusega 
seotud vara kulumit eelneva kolme majandusaasta jooksul

Põhjendus lisatakse taotlusvormi



Tootearendus GE-TAI

Tootearendus on uute või täiustatud toodete, protsesside või 
teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, 
katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi 
keskkonnas, kui põhieesmärk on mittevalmis toodet, protsessi või 
teenust tehniliselt täiustada. Tootearenduse hulka kuulub ka 
kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate prototüüpide ja 
katseprojektide arendamine, kui prototüüp on tingimata 
kaubanduslik lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes 
demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil on liiga kallis.

Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, 
tootmisprotsesside, teenuste ja muude toimingute rutiinset 
või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused 
tähendavad täiustamist



Tootearendus GE-TAI

Kohaldub kõikidele projektidele

Väikeettevõte 45% (kuni 50%), keskmine ettevõte 
35% (kuni 50%), suurettevõte 25% (40%). 

*Tõhusa koostöö korral:

1) ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on VKE, või projekt viiakse 
ellu vähemalt kahes liikmesriigis või liikmesriigis ja EMP lepingus 
osalevas riigis ning; 

2) ükski ettevõtja ei kanna üle 70% abikõlblikest kuludest.



Tootearendus GE-TAI

Abikõlblikud kulud:

Projektimeeskonna liikmete töötasud ulatuses, mil nad tegelevad 
konkreetse tootearendusprojektiga (personalikulud); 

Reisikulud, lähetused;

Uute või kasutatud masinate ja seadmete ostmise kulud ja rendilepingu  
või liisingulepingu  alusel kasutamise kulud vastavalt masinate ja 
seadmete tegelikule kasutamise määrale projekti raames;

Kulud materjalidele ja tarvikutele, tingimusel et need on eristatavad ja 
projektile eraldatud;

Kulud turutingimustel sisseostetud uuringutele, analüüsidele, tehnilistele 
teadmistele (sh. sertifitseerimisteenustele), andmetele ligipääsule ja 
litsentseeritud patentidele, arenduseks otseselt vajalike 
tarkvaralitsentsidele ning kulud arendusprojekti elluviimisega otseselt 
seotud nõustamistele (sh klientidelt ostetud nõustamisteenused, 
ekspertiisi tasud) ja muudele samaväärsetele teenustele.



Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon GE-ORG

Uue või oluliselt täiustatud tootmis- või tarnemeetodi 
rakendamine (sh olulised muudatused tehnilistes võtetes, 
seadmetes või tarkvaras). Ei ole väiksemad muudatused 
või täiustused, juba kasutusel olevatega väga sarnaste 
tootmis- või logistikasüsteemide lisamisest põhjustatud 
toodangu või teenuste mahu kasv, protsessi kasutamise 
lõpetamine, lihtsat kapitaliasendus või suurendamine

Kohaldub kõikidele projektidele

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtja kuni 50%, 
välistatud on suurettevõte (alternatiiv VTA)



Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon GE-ORG

Abikõlblikud kulud:

Personalikulud;

Reisikulud, lähetused;

Uute või kasutatud masinate ja seadmete ostmise kulud ja rendilepingu  
või liisingulepingu  alusel kasutamise kulud vastavalt masinate ja 
seadmete tegelikule kasutamise määrale projekti raames;

Kulud materjalidele ja tarvikutele, tingimusel et need on eristatavad ja 
projektile eraldatud; 

Kulud turutingimustel sisseostetud uuringutele, analüüsidele, tehnilistele 
teadmistele (sh. sertifitseerimisteenustele), andmetele ligipääsule ja 
litsentseeritud patentidele, arenduseks otseselt vajalike 
tarkvaralitsentsidele ning kulud arendusprojekti elluviimisega otseselt 
seotud nõustamistele (sh klientidelt ostetud nõustamisteenused, 
ekspertiisi tasud) ja muudele samaväärsetele teenustele.



VKE-le antav innovatsiooniabi GE-INNOABI

Kohaldub kõikidele projektidele

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtja kuni 50%, 
välistatud on suurettevõtted (alternatiiviks VTA)

Abikõlblikud kulud:

patentide ja muude immateriaalsete varade omandamise, 
valideerimise ja kaitsmise kulud.      

kulud teadusasutustest või teadmisi levitavatest organisatsioonidest 
või suurettevõtjate poolt lähetatavatele kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajatele, kes tegelevad teadus- ja arendustegevuse või 
innovatsiooniga abisaaja loodud uuel töökohal ja ei asenda teisi 
töötajaid; 

innovatsiooni nõuandeteenuste ja tugiteenuste kulud.



Riigiabist veel

Projektis saab kasutada mitut liiki riigiabi, nt 
investeeringud-tootearendus-VKE innovatsiooniabi-VTA.

Projektil on ühtne toetusmäär - rakendatakse kohalduvate 
abi liikidest madalaimat. 

50% toetusmäära lisatingimus - riigihankekohuslus

Eelarves märkida kulud õige riigiabi alla, sh partneri kulud.

Projekti elluviimise faasis eelarvet muutes – kui riigiabi 
sisene eelarve või riigiabi eri read muutuvad enam kui 
20%, siis on eelduseks projektilepingu muutmine.



Mitteabikõlblikud kulud

intress võlalt, võla teenindamise tasud ja viivised;

finantstehingute tasud ja muud finantskulud;

eraldised kahjumi või võimalike tulevaste kohustuste katmiseks;

valuutakursi muutuste kahjum;

kinnisasja ostmise kulu;

kulud, mis kaetakse muudest allikatest;

trahvid, rahalised karistused ja kohtuvaidluste kulud;

ülemäärased või põhjendamatud kulud;

tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses erisoodustusena käsitletavad kulud ja 
erisoodustusmaks;

mitterahalised sissemaksed;

toetuse saaja ja/või partnerite vahel sõlmitud omavahelistest tehingutest tulenevad kulud;

tehingud tulumaksuseaduse § 8 mõistes seotud isikute vahel



Mitteabikõlblikud kulud (2)

Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui vastavalt 
käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole õigust projekti 
raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata või 
käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul 
moel

Kõik kulud peavad olema läbipaistvad ja dokumentaalselt 
tõendatud vastavate kuludokumentidega ning olema tasutud 
toetuse saaja ja/või partneri pangakontolt.

Välispartneri kulude tõendamiseks piisab, kui toetuse saaja esitab 
EASile selle välispartneri kulude abikõlblikkuse auditiaruande, mis 
on teostatud sõltumatu ja sertifitseeritud sama riigi audiitori poolt, 
kus on sätestatud, et selle partneri kulud on tekkinud vastavalt 
Programmi korra tingimustele, kohalikule seadusandlusele ja 
üldtunnustatud raamatupidamistavale.



Taotluste hindamine

Hindamise aluseks on hindamismetoodika

Taotlust hindab 2 eksperti + rohemõju ekspert + Norra partneri 
hindamine

Hindamise tulemus on taotluste pingerida

Komisjon (EAS, MKM, SoM, IN)

Taotluste toetamine EAS otsusega vastavalt pingereale kuni 
vooru eelarve lõppemiseni

Enne projektiga alustamist sõlmitakse projektileping, milles 
sätestatud kuupäevast võib teha projektiga seotud kulusid.

Otsus saadetakse Äriregistris olevale e-aadressile



Toetuse väljamaksmine

Aruanded esitatakse e-teeninduses

Vahearuanded vastavalt taotluses märgitud 
perioodidele

Aruandlusperiood 3 – 6 kuud

Aruanne koosneb tegevusaruandest ja 
maksetaotlusest. 

Eesti partneri kulud maksetaotluses. Norra partneri 
auditeeritud kulud 1 reaga – EAS ei kontrolli

Projekti järelaruandlus 1 aasta peale projekti lõppu



Anari Lilleoja
Anari.Lilleoja@eas.ee
524 6477



PROJEKTIDE ARUANDLUS JA 

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS

Darja Kortšagina
EAS arendusspetsialist
21. jaanuar 2020



Toetusega on võimalik katta vaid projekti abikõlblikkuse 
perioodi jäävaid kulusid, mis on tasutud kas projekti 
abikõlblikkuse perioodi jooksul või hiljemalt 30 kp jooksul 
pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. 

Tegevused ei tohi olla alanud enne ega lõppeda hiljem.

Kõigi põhitoetusskeemist toetust saanud projektide 
abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpukuupäevad on need, 
mis olete taotlusesse märkinud. Need kuupäevad on välja 
toodud ka projekti lepingutes.

Projekti abikõlblikkuse 
periood



Kulud loetakse tekkinuks, kui kulu aluseks olev arve on 
esitatud, tasutud ning töö tehakse, kaup saadakse 
kätte või teenus osutatakse projekti abikõlblikkuse 
perioodil.

• Kulude esitamisel peavad tegevused olema toimunud 
(nt lähetus, koolitus, prototüübi valmistamine –
vajadusel vaheetappideks jaotamine)

Projekti abikõlblikkuse 
periood



Tegevused ja kulud

Abikõlblik tegevus → abikõlblik kulu → abikõlbliku kulu 
dokumentatsioon (tõendusmaterjalid)

Abikõlblik dokumentatsioon:

Tellimus* → pakkumine* → leping* → akt* → arve →
maksmist tõendav dokument (nt maksekorraldus või 
arvelduskonto väljavõte)

Personalikulud: 

Tööleping (sh viide projektile)->käskkiri või tööajatabel -
>palgaleht -> palga ja maksude tasumist tõendavad 
dokumendid 



Personalikulud
Millele tähelepanu pöörata?



Juhul, kui projektis sisalduvad personalikulud, on 
oluline, et vastavad töölepingud (töövõtulepingud*) 
oleksid vormistatud õigeaegselt.

Lepingud peavad olema kahepoolselt allkirjastatud 
(soovitatavalt digitaalselt).

Oluline on töölepinguliste suhete 
kirjalik vormistamine



Tööleping versus töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping
Juhul kui te ei sõlmi töölepingut, vaid mõne muu 
võlaõigusliku lepingu, näiteks töövõtulepingu või 
käsundusleping:
- on sisuliselt tegemist teenuse hankimisega ning peate 
kulude puhul alates 20 000 eurot (ilma käibemaksuta) 
võtma vähemalt 3 pakkumist.

NB! Juhatuse liikme leping ei ole tööleping. Kui soovite 
juhatuse liikmele maksta projektist töötasu, tuleb temaga 
sõlmida eraldi tööleping.

Erinevad lepingulised suhted



Tööleping töötajaga, kes ei ole juba varasemalt ettevõttes töölepinguga 
tööl:
Töölepingus tuleb tööle asumise kuupäevana näidata projektis 
kavandatud töö alguse kuupäev. NB! Tööleping ei tohi olla sõlmitud 
enne projekti abikõlblikkuse alguskuupäeva. Töötaja tuleb kanda 
töötajate registrisse.

Tööleping töötajaga, kes on juba varasemalt ettevõttes töölepinguga 
tööl:
Alates projektis kavandatud töö alguskuupäevast tuleb kas:
- muuta töölepingut;
- muuta ametijuhendit;
- vormistada käskkiri projekti perioodiks projektiga seotud 
tööülesannete määramiseks;
- muuta muud töötaja tööd reguleerivat dokumenti.
NB! Ületunnitöö puhul tuleb järgida ka töö- ja puhkeaja seadust, mille 
järgi koos ületunnitööga ei või tööaeg nädalas ületada keskmiselt 48 
tundi neljakuulise arvestusperioodi jooksul.

Erinevad lepingulised suhted



Juhul kui töötaja töötab projekti jaoks osaajaga (täidab 
ettevõttes ka muid töökohustusi peale projektiga seonduva):
a) tuleb tööaja arvestuseks täita tööajatabelit või;
b) juhul kui tööandja on töötajale määranud projekti heaks 
töötamise osaajaga ning fikseerinud selle töölepingus, 
käskkirjas, ametijuhendis või muus tööd reguleerivas 
dokumendis kindla protsendina kuu kohta, ei ole 
personalikulude tõendamiseks vaja tööajatabelit esitada. 

Erinevad lepingulised suhted



Toetuse saaja ja partnerite raamatupidamises tuleb 
toetatava projekti tehingud ja neid kajastavad kulu- ja 
maksedokumendid muudest toetuse saaja ja partnerite 
kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristada 
(eraldiseisva raamatupidamissüsteemiga või -koodidega ning 
vastavalt üldtunnustatud raamatupidamistavale)

Projektiga seotud dokumentatsiooni tuleb toetuse saajal 
säilitada kuni 31.12.2030.

Projektiga seotud kulude 
eristamine raamatupidamises



Kui ostetava teenuse maksumus on 20 000 eurot (ilma 
käibemaksuta) või kallim, tuleb ühtse lähteülesande alusel võtta 
vähemalt 3 pakkumist. Juhul kui 3 pakkumist ei ole võimalik võtta 
või odavaimat ei valita, tuleb esitada vastav selgitus.

Palume esitada lähteülesanne ja hinnapakkumiste võtmist 
puudutav dokumentatsioon, sh kirjavahetus pakkuja ja toetuse 
saaja vahel (kas msg formaadis või kuvatõmmised).

Samaliigiliste teenuste maksumus tuleb summeerida.

Juhul kui ettevõttes on kehtestatud hankekord, tuleb hankida 
(pakkumised võtta) vastavalt seal toodud summale. Hankekorra 
dokument tuleb EASile esitada koos väljamaksetaotlusega.

Sisseostetavad teenused



Välispartneri kulud lisatakse maksetaotlusesse, kuid nende 
tõendamiseks ei ole vaja kulu- ega maksedokumente esitada. 
(Eesti partneri kulud lisatakse maksetaotlusesse samamoodi, 
nagu toetuse saaja kulud)

Välispartneri kulud tuleb maksetaotlusesse sisestada 
teisaldatuna eurodesse vastavalt selle kuu järgi, kui 
maksetaotlus esitatakse

Välispartneri kulude puhul tuleb läbi viia vastavate projekti 
kulude auditeerimine audiitori poolt ning esitada auditeerimise 
lähteülesanne ja kontroll-leht EASi (vormid on kättesaadavad 
EASi kodulehelt).

Auditeerimise kulu on abikõlblik (peab sisalduma projekti 
eelarves)

Välispartneri kulud

https://www.eas.ee/teenus/norwaygrants/?lang=en#articleblock-Applicationdocumentsandforms


Majutus-ja sõidukulusid hüvitatakse lihtsustatud korras
ühtse ühikuhinna alusel. 

Toetuse saaja ei pea esitama sõidu- ja majutuskulu 
tõendamiseks kulu- ja maksedokumente (arved, 
maksekorraldused, pardakaardid, transpordivahendi piletid, 
kütusetšekid jms).

Majutus- ja reisikulude tõendamiseks esitatakse kokkuvõte 
reisist EASi vormil.

Reisikulud ja lähetuskulud

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Lisa-10-Reisikulude-lihtsustamise-põhimõtted.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/2.-Reisikulude-kokkuvõtte.docx


Reisikulude kokkuvõte



Sõidukulu standardiseeritud ühikuhind välisreisi puhul (Eesti 
– Norra – Eesti või Norra – Eesti – Norra) on 285 eurot 
reisija kohta.

Majutuskulu standardiseeritud ühikuhind on Norras 
135 eurot/öö ning Eestis 100 eurot/öö ühe reisija 
kohta.

Päevarahasid saab toetusest hüvitada ainult töölepinguga 
töötavatele töötajatele. Nende osas lihtsustatud kord ei 
kehti, esitada tuleb lisaks reisi kokkuvõttele ka 
maksekorraldused päevaraha maksmise kohta.

Reisikulud ja lähetuskulud



Projekti väljamakse saamine



projektis kavandatud tegevused ellu viia ja eesmärgid 
saavutada

tegevused ja kulud peavad olema teostatud projekti 
abikõlblikkuse perioodil ja vastavalt nõuetele, kulud peavad 
olema täies ulatuses tasutud

EASile tuleb esitada projekti vahearuanne ja 
väljamaksetaotlus

Projekti väljamakse saamiseks 
tuleb:



Luua e-keskkonnas nii maksetaotlus, kui ka vahearuanne ja 
esitada need mõlemad EASile.

Maksetaotlusele tuleb sisestada arved, maksekorraldused, 
palgafond ja kuludega seotud tõendusmaterjalid (aktid, 
töölepingud, käskkirjad, reisikulude kokkuvõtted).

Vahearuande vormil kirjeldate tegevusi ja saavutatud 
tulemusi (lisate fotod/kuvatõmmised teavitamiskohustuste 
täitmise kohta). 

Projekti väljamakse saamiseks 
tuleb:



Personalikulude sisestamise abitabel

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/3.-Palkade-abitabel.xlsx


pärast projekti vahearuande ja vastava 
maksetaotluse kinnitamist EASi poolt. 
EAS menetleb dokumente kuni 35 
tööpäeva.

Projekti väljamakse tegemine 
toimub:



Edu projektide elluviimisel!


