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Väikevooru kokkuvõte

Vooru eelarve 1 200 000 eurot

Esitati 53 taotlust

EAS toetas 45 projekti elluviimist kogusummas       
828 450,62 eurot (projektilepingud!)

01.07 – 31.10.19 väikeprojektide elluviimine

Jaanuar 2020 põhivooru avamine, eelarve:

Tervisetehnoloogiad (personaalmeditsiin): € 4,425,000

Tööstuse digitaliseerimine + IT: € 14,446,549



Tagasiside, põhiprojektiks valmistumine

Pealkiri sisaldagu projekti olemust („Green ICT 
väikeprojekt/põhiprojekt“, „Norra turule sisenemine“)

Eesmärk on tööstusettevõtete digitaliseerimine; uute toodete ja 
teenuste arendamine; kahepoolne sisuline koostöö – lisandväärtus 
Eesti ettevõttele („Norra turule sisenemine“, „Norra debüüt“, „eksport 
Norrasse“, „toote turule pakkumine“, „uute klientide leidmine“)

Partnerlus on sisuline arenduskoostöö (partner ei ole Norra turu 
tundja, edasimüüja, abistaja tootega turule jõudmiseks)

Kes on lahenduse kasutajad tulevikus? Kaasa kasutaja(d) arendusse 
(partner). 

Finantsprognoosid – kahe-/kolmekordne müügitulu väikeprojekti 
lõpuks?



Põhitoetuse raames toetatakse tootearenduse läbiviimist:

1. Uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine 
tööstuses ja IKT valdkonnas:

- tööstus- ja energeetikasektorile (EMTAK jagu C, B, D 
tähenduses) suunatud protsesside efektiivsust 
suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate 
lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt; 

- ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja 
teenuste arendamine eri valdkondades, näiteks 
energiatõhusus, tark tootmine, transport, targad tooted jm. 

Põhitoetusskeemi valdkonnad ja tegevused



2. Tervisetehnoloogiate valdkonnas toetatakse koostöös 
lõppkasutajatega disainitud uute IKT toodete ja teenuste 
arendamist personaalmeditsiini valdkonnas, näiteks:

- lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini 
ökosüsteemi võimestamine;

- patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks 
on patsientide individuaalsetest tervisenäitajate parandamine 
ning elukvaliteedi tõstmine;

- terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja 
analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;

- lahendused esmatasandi arstiabile.

Põhitoetusskeemi valdkonnad ja tegevused



Põhiprojekti taotlusele lisatavad dokumendid

Projektiplaan

Äriplaan ja rahavoogude prognoos

Jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne 

Majandusaasta aruanne

Projektimeeskonna elulookirjeldused (sh partnerid)*

Kulude kalkulatsioon või hankeplaan (toetus 50%)

Eesti- ja inglisekeelne kokkuvõte projektist*

Partnerlusleping

Tootearenduse ja tööstuse digitaliseerimise projektidel toetuse 
saamisega kaasneva mõju prognoos

Kommunikatsiooniplaan



Äri- ja projektiplaan

Projektiplaan:

Taust (vajadus, olukord, väljakutsed)

Taotleja + partneri(te) kirjeldus

Projekti idee, eesmärk

Tegevuste kirjeldus

Projekti meeskonna ülevaade (rollid, 
kompetentsid)

Partnerite kaasamine, rollid ja 
vastutus (sh toetus)

Riskianalüüs

Kõikide projekti kulude 
kalkulatsioonid.

Äriplaan:

Lahenduse finantsprognoosid (sh 
aastane käibe ja ärikasumi 
suurenemine)

Lahenduse turupotentsiaal

Uute loodavate töökohtade arv

Klient, turg, konkurents

Turundus, müük



Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra 
innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning 
ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu
edendavate projektide abil. 

Toetuse andmise tulemusena kasvab toetuse saajate 
iga-aastane käive ja ärikasum ning luuakse uusi 
püsivaid töökohti.

Projekti mõju



Majanduslik mõju:

Eesti ettevõtete lisandväärtuse kasv

Toetuse mõjul kasvab ettevõtete iga-aastane käive 
5% ja ärikasum 5% (võrdlus taotluse esitamisele 
eelneva aastaga)

Finantsprognoos + taotlusvormile esitatav info

Projekti mõju (1)



Keskkonnamõju (ressursisääst):

Energiatarbimise vähendamine aastas (MWh)

Heitgaaside emissioonide vähendamine aastas (tonni 
CO2 aastas)

Muu ressursi kokkuhoid

(Energia)audit või muu usaldusväärne meetod 

Projekti mõju (2)



Mõju sotsiaalkeskkonnale:

Püsivate töökohtade loomine (sooline ja vanuseline 
jaotus) – prognoos taotlusvormis/äriplaanis, täitumine 
ning sooline/vanuseline jagunemine aruandluses

“Jobs/positions supported or generated during programme implementation, 
irrespective of the duration and as a direct result of the Norway Grants support.“

Projekti mõju (3)



Teavitusnõuded ning –kohustused on seotud projekti toetuse 
summaga:

Väiketoetuse teavitamine - projekti lühiülevaade ning EAS 
ja Norra finantsmehhanismi kaksiklogo ettevõtte kodulehele 
(www.eas.ee/norratoetus);

Kõikidel põhitoetusskeemi projektidel peab olema eraldi 
pühendatud veebileht nii eesti kui inglise keeles;

Toetus üle 500 000 euro: kolm teavitustegevust projekti 
edenemise, saavutuste ja tulemuste kohta (seminar, 
konverents, sh projekti avamise – või lõpuüritus)

Toetus alla 500 000 euro: piisab kahest väiksema ulatusega 
teavitustegevusest.

Kommunikatsiooniplaan (1)

http://www.eas.ee/norratoetus


Projektide rakendamisega seotud infoüritustel (konverentsid, 
seminarid) tuleb nähtavaks teha Norra finantsmehhanismide 
kaudu antava toetuste kasutamine (logo, võimalusel püstaluse 
vms kasutamine).

Projekti elluviija paneb põhiprojekti elluviimise ajaks 
ettevõttesse üles infokandja (stendi), mis teavitab toetuse 
saamisest (projekti elluviijad, projekti nimetus, toetus ja 
logod). Hiljemalt kuus kuud pärast projekti lõpuleviimist
asendab projekti elluviija stendi alalise silmapaistva tahvliga, 
mis vastab kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamatu  
nõuetele.

Kommunikatsiooniplaan (2)



eesmärgid ja sihtrühmad, sealhulgas riikliku, piirkondliku 
ja/või kohaliku tasandi huvigrupid ning avalikkus;

teavitamis- ja avalikustamismeetmete strateegia ja sisu, 
sealhulgas tegevused, teavitusvahendid ja ajakava, võttes 
arvesse Norra finantsmehhanismide raames toimuva 
rahastamise lisandväärtust ja mõju.

meetmed projekti puudutava teabe avaldamiseks internetis 
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;

Kommunikatsiooniplaan (3)



veebis sisalduv teave peab hõlmama teavet projekti, selle 
edenemise, saavutuste ja tulemuste kohta, koostöö kohta 
Norra asutustega, asjakohaseid fotosid, kontaktandmeid 
ning selget viidet programmile ning Norra 
finantsmehhanismidele;

teave teavitamis- ja avalikustamismeetmete rakendamise 
eest vastutavate haldusorganite või asutuste kohta, 
sealhulgas kontaktisiku andmed;

märge selle kohta, kuidas toimub teavitamis- ja 
avalikustamismeetmete hindamine, arvestades programmi 
ja Norra finantsmehhanismide, nende eesmärkide ja mõju 
ning ja Norra rolli nähtavust ja teadvustamist.

Kommunikatsiooniplaan (4)



Eelnõustamine soovituslik

Taotluste esitamine jaanuar – veebruar 2020

Toetus 200 000 – 700 000 (*1 250 000.-)

Aruandlusperiood 3-6 kuud

Vooruline taotlemine, pingerida, komisjon, otsused 
(suvi 2020)

Toetusprotsent kuni 50%

Riigiabi: vähese tähtsusega abi, grupierandi määrus

Muu



Aitäh!

Kontakt:
Anari.Lilleoja@eas.ee
524 6477



PROJEKTIDE ARUANDLUS JA 

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS

Marge Sargma
EAS ettevõtluskonsultant
1. juuli 2019



Toetusega on võimalik katta vaid projekti abikõlblikkuse 
perioodi jäävaid kulusid. S.t. tegevused ei tohi olla alanud 
enne ega lõppeda hiljem.

Kõigi väikeskeemist 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



Toetatavate kulude hulka saab arvata ainult neid 
abikõlblikke kulusid, mis on tekkinud abikõlblikkuse 
perioodil. Kulud loetakse tekkinuks, kui kulu aluseks olev 
arve on esitatud, tasutud ning töö tehakse, kaup saadakse 
kätte või teenus osutatakse projekti abikõlblikkuse 
perioodil.

Erandina võib kulud lugeda abikõlblikeks, kui arve on 
esitatud abikõlblikkuse perioodi viimasel kuul ning tasutud 
30 kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi 
lõppkuupäevast ja kulude tekkimise aluseks olevad 
tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil.

Projekti abikõlblikkuse periood



Enamik projekte algab täna!
3 asja, millele kohe täna 

tähelepanu pöörata



Juhul kui projektis sisalduvad personalikulud alates projekti 
alguskuupäevast ning on plaanitud vastavate kulude 
katmine, on oluline, et vastavad töölepingud oleksid 
vormistatud õigeaegselt.
S.t. enamiku projektide puhul täna. 
Kui sellega hilinete, ei ole võimalik juulis maksta ja 
toetusest abikõlblikuks lugeda kogu juuliks planeeritud 
töötasu, vaid seda saab teha vastavalt tegelikele töötaja 
tööpäevadele kuus. (Kehtib töölepingute puhul)

1. Oluline on töölepinguliste 
suhete kohene 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 5000 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;
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)

2. Projektiga seotud kulude 
eristamine raamatupidamises



Juhul kui projektis ostate teenuseid ja asju ning nende 
maksumus kokku on 30 000 eurot (ilma käibemaksuta) või 
kallim, tuleb EASile esitada hankeplaan.
Selle summa sisse ei arvata muid projekti eelarves 
sisalduvaid kulusid - töölepinguga töötavate töötajate 
töötasusid, lähetuse päevarahasid ega reisikulusid (kuna 
need hüvitatakse lihtsustatud korra alusel). 

3. Hankeplaani koostamise ja 
esitamise kohustus



Kui ostetava teenuse maksumus on 5000 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.

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 väljamaksetaotlusesse 
samamoodi, nagu toetuse saaja kulud)

Välispartneri kulud tuleb maksetaotlusesse sisestata 
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


Majutuskulusid ja reisikulusid hüvitatakse lihtsustatud 
korras ühtse ühikuhinna alusel. 
Kulu- ega maksedokumente nende osas esitama ei pea. 
Majutus- ja reisikulude tõendamiseks esitatakse kokkuvõte 
reisist EASi vormil.

Päevarahasid saab toetusest hüvitada ainult töölepinguga 
töötavatele töötajatele. Nende osas lihtsustatud kord ei 
kehti, esitada tuleb lisaks reisi kokkuvõttele ka tõendused 
vastavate väljamaksete tegemise kohta.

Reisikulud ja lähetuskulud

https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Lisa-9-Reisikulude-lihtsustamise-p6him6tted.pdf


Tõlkekulud on väiketoetusskeemis abikõlblikud 
põhitoetusskeemi projektide ettevalmistamiseks ning 
välispartnerite kaasamise korral projektimaterjalide 
tõlkimiseks inglise keelde.

Tõlkekulud



on kõik kulud, mis ei vasta programmi korras välja toodud 
abikõlblikele kuludele, ei ole otseselt seotud projektis 
kavandatud tegevustega, ei ole kavandatud projekti 
eelarves ega ole teostatud programmi korrale vastavalt

Muuhulgas ei ole abikõlblikud:

puhkusetasu

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

tehingud tulumaksuseaduse § 8 mõistes seotud isikute 
vahel, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu ja 
põhjendatud projekti elluviimise seisukohast

Mitteabikõlblikud kulud



Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev 
mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena järgmisi isikuid:

1) abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased; 

2) ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;

3) juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsia- või 
osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;

4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või 
osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;

5) juriidilised isikud, kelle aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest üle 
50% kuulub ühele ja samale isikule või seotud isikutele;

6) isikud, kellele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust 
või kasumi saamise õigusest;

7) juriidilised isikud, kelle juhatuse või juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;

8) tööandja ja tema töötaja, töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane;

9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme 
abikaasa või otsejoones sugulane.

Seotud isikud 
tulumaksuseaduse mõistes:



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 lõpparuanne ja 
väljamaksetaotlus

Projekti väljamakse 
saamiseks tuleb:



Tõendused projekti tegevuste elluviimise kohta (üldjuhul 
valminud tööde failid);

Tõendused teavitamiskohustuse täitmise kohta

Lõpparuandega tuleb esitada:



pärast projekti lõpparuande ja vastava maksetaotluse 
kinnitamist EASi poolt. EAS menetleb dokumente kuni 20 
tööpäeva.

NB! ca 40-l käesolevast taotlusvoorust toetust saanud 
projektil on sama lõpptähtpäev ja lõpparuande esitamise 
tähtpäev. Vaatame aruandeid ja maksetaotlusi läbi nende 
esitamise järjekorras.

Projekti väljamakse tegemine 
toimub:



Projekti muutmine on lubatud tingimusel, et esialgne 
projekti mõju ulatus ei vähene.

Projektis muudatuse tegemiseks tuleb esitada muutmise 
taotlus läbi e-keskkonna.

Toetuse saaja võib projektilepingu muutmise avalduse 
esitada vaid partneri(te) kirjalikul nõusolekul.

Muutmist tuleb taotleda eelnevalt, st enne muudatuste 
elluviimisega alustamist.

EAS otsustab projektilepingu muutmise 10 tööpäeva 
jooksul peale muutmistaotluse saamist.  

Projekti muudatused



Kui ühe või mitme projekti eelarve rea maht suureneb 20% või 
rohkem eelarverea kohta. Toetuse kogusummat ei suurendata.

Muutub projekti toetuse summa jagunemine toetuse 
saaja/partnerite lõikes, juhul kui vähemalt ühe toetuse 
saaja/partneri toetuse summa suureneb.

Kui soovitakse muuta projekti partnereid.

Projekti algus- või lõppkuupäeva muutumisel. Projekti võib 
pikendada maksimaalselt 1 kuu ja mitte kauem kui kuni 
30.11.2019.

Soovitakse muuta projekti tegevusi.

Soovitakse muuta projekti meeskonna liikmeid.  

Muutmistaotlus tuleb esitada:



MÕNED JURIIDILISED 
KÜSIMUSED SEOSES 
KOOSTÖÖPROJEKTIDEGA

TERJE KLEEMANN
2019

























Edu projektide 
elluviimisel!


