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• Kasvatada väliskülastajate
ööbimisi Eestis

• Suurendada turismiteenuste 
eksporti (väliskülastajate
kulutused Eestis)

• Vähendada madalhooaja 
mõjusid

• Vähendada regionaalsust ja 
suunata turiste Tallinnast 
välja

• Edendada väikese ja 
keskmise suurusega 
turismiettevõtlust
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• kõrge tööjõuvajadus, madalad palgad (600 eurot keskmine), 
• pikk investeeringu tasuvusaeg (20-25 a), keeruline laenu saada
• kõrge amortisatsioonikulu, kuna huvitavad külastuskeskused 

asuvad pigem ajaloolistes ja muinsuskaitsealustes hoonetes
• pidev täiendavate investeeringute vajadus korduvkülastuste 

loomiseks 
• kopeerivad lahendused, traditsioonilises mõtlemises kinni 
• keerulised omandivormid (avaliku sektori allasutused, ei või 

konkureerida eraettevõtluse teenuste turul ja seega madal 
võimekus ise tulu teenida, kõrge sõltuvus toetustest)

• madal lisandväärtus (2015 a majutussektor 2 x madalam Euroopa 
keskmisest)



Kokku 6 milj. eurot 

• Grupikoolitused ja ettevõttepõhine mentorlus ärimudelite arendamiseks (projekti 
sisuliseks ettevalmistamiseks)

• Toetus uuendatud ärimudelite rakendamiseks 
5 061 000 eurot (ca 30 projekti)

• Toetuse suurus 20 000-200 000 eurot

• Toetus 60% ja omafinantseering 40% 

• Näide maksimaalse toetuse taotlemise korral: Projekti abikõlblik maksumus on 333 333,00 eurot, 
sellest toetus on 200 000 eurot (60%) ja omafinantseering 133 333,00  (40%) eurot

https://www.eas.ee/teenus/turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetus/


• Ärimudel (e toimemudel, tegutsemismudel) on viis, kuidas ettevõte teenib tulu. Ärimudeli muutmine on uute 
tuluallikate otsimine ettevõtte majandustulemuste kasvatamiseks

• Kasvab Eesti turismisektori rahvusvaheline konkurentsivõime – otsime põhjuseid, miks Eesti on põnev ja eristuv 
ja mis meelitab väliskülastajaid siia pikemaks jääma või uuesti tulema

• Toetuse saaja paremad majandustulemused läbi väliskülastajatelt saadava turismitulu kasvu (laekumised 
väliskülastajatelt)

• Toetuse andmise tulemus on turismiettevõtja uuendatud või uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, 
teenuse või tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine Eestis ning selle viimine 
rahvusvahelisele sihtturule

• Arendatav ärimudel keskendub väliskülastajatele huvipakkuva lisateenuse või lahenduse arendamisele 

Projektiidee kontrollküsimused: 

• kas minu idee on huvipakkuv väliskülastajatele Eestisse tulemiseks ja Eesti kui turismisihtkoha 
tutvustamiseks? 

• Kas minu idee on pikemaajaliselt äriliselt tasuv?  



Teenust võidakse müüa ka Eestis ja saada suurem osa müügitulust Eestist, 
kuid taotleja näitab projektis oma võimekust iseseisvalt välisturule 
reisimotivatsiooni luua, teenust osutada ja turismiteenuste ekspordist 
tulu teenida

• vastavale keelele ja sihtgrupile sobilikud infokanalid (nt Hiina turu eripärad)

• turundustegevuste täpne sihtimine valitud segmentidele (võrgustikud, 
otsekontaktid)

• tootearendus ja meeskonna koolitus uute klientide teenindamiseks

• teenindus ja klienditeekond teenuse tarbimiseks kohapeal

Lisaks sellele valida 1 tegevus alljärgnevast kolmest valikust, mis on 
välisturu fookusega kõikides projekti alljärgnevalt toodud 3 tegevuses

Toetus on teenuse arendamiseks ja 
turundamiseks



• Turg võib olla selline, kus ettevõte juba aktiivselt turundust teeb, sel juhul 
tuleb valida uus ja piisavalt senisest eristuv segment, kellele ka toodet 
arendatakse 

• Segment: näiteks äri-, pereturist, grupp, individuaalreisija, süvahuvidega 
loodusturist või üldhuvidega loodusturism jne

• Pigem vähem segmente/turge, aga terviklikult läbi mõeldud 
klienditeekond ja senisesse ärimudeli tervikusse sobiv lisandus

• NB Ainult turgudeülene turundus või üldine teavitustegevus välisturgudel  
(näiteks võrgustikuga koos messile minek, üldistes voldikutes 
informatsiooni jagamine) ei ole piisav, et projekt hinnataks postitiivseks

Toetatavad tegevused: 

kliendisegmendile 



• Personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks

• Tootearendus: premium ehk personaalsemat väärtust pakkuvad teenused, 
teenused elamust pakkuvad teenused, teenused pikemaks viibimiseks

• Klienditeekonna kitsaskohtade lahendamine, energiasääst ja säästva turismi 
lahendused, kulude kokkuhoiuvõimalused ja seeläbi uus tulu jne

• Lahendus peab olema terviklik kliendikogemus ja väliskliendi vaates huvipakkuv 

• Lahendusega kaasneb müügitulu kasv ja/või kulude kokkuhoid 

• Toetatakse elamuste väärtuspakkumise arendamist ja hinnatakse, kas et 
ettevõttel on olemas kompetents ja oskused turismiteenuste pakkumiseks 
välisturu klientidele

Toetatavad tegevused: 
2) Teenuse protsesside arendamine



• Oma valdkonnas, turismisektoris või Eestis uus tehnoloogiline lahendus

• Millel võiks olla tõenäosus saada edasimüügiartikliks ka lahendusena teiste 
sama valdkonna ettevõtete jaoks

• Projekti tulemusel kasvavad kas ettevõtte väliskülastajate poolt tehtud 
kulutused või suudetakse mudelit eksportida välisturu ettevõtetele ja tulud 
kasvavad mudeli edasimüügi kaudu

NB unikaalne tehnoloogiline lahendus ei ole majutusettevõtte automatiseerimine, 
milleks on vabaturul mitmeid lahendusi saadaval. Automatiseerimine võib olla 
protsessi arendus (eelmine slaid), kui selle juurde tekib ka eristuv ärimudel

Toetatavad tegevused: 
3) Unikaalne tehnoloogiline lahendus



• Väliskülastajate vahendusteenus, nt koostöö sadamasse tulnud turistide teenindamiseks või 
konverentsile saabunud turistide teenindamiseks ei täida iseseisvalt välisturule mineku 
kriteeriumit 

• Toetus ei ole alustava turismiettevõtte starditoetus ega olemasoleva ettevõtte teenuste 
uuenduskuuri läbimine, vaid arenguhüppe toetus

• Ei toetata jahiturismi (küttimisega seotud teenuste arendust), meditsiiniturismi, 
kasiinoturismi jmt, mis ei vasta Eesti brändi väärtusele

• Üksikute arenduste planeerimine, nt lobby uuendamine või juurdeehituse ulatuses 
energiasäästu rakendamine ei ole piisav, et uut ärimudelit saaks kommunikeerida 
müügiargumendina välisturgudel

• Standardteenuste loomine ja ettevõtte tavapärase arendustegevuse teostamine (facelift) ei 
ole piisav. Iga ettevõte peab uuendama oma tegevusi, et konkurentsis püsida ja klientides 
huvi säilitada.

• Toetuse andmine ja ühele ettevõttele teiste ees konkurentsieelise pakkumine peab olema 
põhjendatud eristuvate lahenduste ja segmendile disainitud teenuste kaudu



• Õpi tundma oma kliente ja nende väärtushinnanguid. 

• Sõnasta väärtused, mida klientidele pakud  - sõnasta oma 
missioon klientide seisukohast  - miks?

• Ole kohal seal inforuumis, kus on sinu klient, võta nende 
tagasiside arvesse

• Kui sinu ärimudel on kliendile loodava väärtuse 
seisukohast katkine, siis paranda esmalt see

• Tutvu trendidega. Suhestu trendidega läbi 
klienditeekonna tootearenduse ja turunduse

• Disaini teenuseid kaasaegsete tööriistade abiga

• Testi ideid persoonide peal

• Hinnasta toode erinevates kategooriates ja arenda lisaks 
tavakülastustele ka personaalsemaid ehk Premium 
teenuseid

• Pea meeles, et muudatusi juhib klient (mitte EAS) 

• Jälgi, et klient kogeks lubadusi oma külastuse ajal –
personal ja interjöör peaksid olulist peegeldama (mitte 
ainult veebileht)

Mida teha enne toetuse taotlemist?



Sihtturg

Sihtgrupp/
segment

Tootearendus

Koolitus
Projekti 
eelarve

Turundus

Projekti 
tulemused

Jälgi, et kogu esitatav 
informatsioon taotluses oleks 
omavahel kooskõlas 

Projekti eelarve saab 
sisaldada vaid neid kulusid, 
mis on suunatud konkreetse 
sihtriigi segmendile 
tootearenduseks ja kuludeks 
ning peab olema suunatud 
projekti eesmärkide 
täitmisele 



• Ettevõtte visioon

• Uue ärimudeli sihtturgude ja sihtgruppide analüüs

• Turundusplaan sihtgruppide ja kanalite lõikes

• Ärimudeli kirjeldus 

• Ärimudeli konkurentsi ja nõudluse analüüs, trendid 
• Proovige leida põhjendusi, miks teie valitud sihtriigist peaks see kliendisegment tulema 

teenust tarbima just teie juurde ja mitte valima enda kodulähedast sarnast elamust või 
minema Eestis samasugust teenust pakkuva ettevõtja juurde

• Tutvuge enda valdkonna trendidega, mitte megatrendidega, mis teie teenuseid või 
segmente ei puuduta. Looge seosed trendide, klientide väärtushinnangute ja enda 
pakutavate teenuste vahel



Sotsiaalmajandusliku mõju analüüsis:

• hinnatakse projekti mõjul saabuvate 
väliskülastajate poolt loodavaid 
majanduslikke mõjusid 

• valitud sihtriigi esindajate keskmised 
kulutused Eestis

• nende viibimise kestvus Eestis 

• segmendi eripärast tulenev koefitsient (nt 
ärikliendi kulutused on keskmisest 
suuremad, peresegmendi kulutused 
keskmisest väiksemad ja need, kes Eestis 
ei ööbi või ööbivad enda 
transpordivahendis (jaht, karavan jt) on 
väiksema kulutuste koefitsiendiga

• Ärimudeli finantsanalüüsis esitatakse 
projektis loodavate teenuste müügikäibed 
ning analüüsitakse nende mõju ettevõtte 
tervik-tulemustele

• Projektide hindamisel võetakse arvesse 
nii loodavad majanduslikud mõjud 
ettevõttele endale kui ka sihtkoha teistele 
ettevõtetele või võrgustikule (sama 
valdkonna ettevõtetele)

• Kuigi toetatakse vaid toetuse saaja 
kulutusi välisturule teenuste 
arendamiseks, on siiski väga oluline teha 
koostööd sihtkoha ja võrgustikega



• Rahastuseni jõuavad projektid, kelle keskmine koondhinne on vähemalt 2,75/4, st enamus 
kriteeriumeid peaks olema hinnatud vähemalt hindega 3

• 1.1 hinnatakse arendatava ärimudeli mõju, realistlikkust, konkurentsieelise olemasolu ja vastavust 
meetme eesmärgile. 

Hinde 4 kirjeldus (lühendatud kujul): 
• Eesmärgid on ambitsioonikad nii tulude kui kliendisegmentide kasvuks aga ka realistlikud
• Müügikäivete prognooside saavutamine on tõenäoline
• Mõju ettevõtja (sh kaasatud ettevõtja kui tegemist suurettevõtjaga) majandustegevusele ning 

valdkonna võrgustiku (nt erialaliit) või sihtkoha arengule on suur
• Turismitulude maht piirkonnas on märkimisväärne (selleks pakutakse eraldi eeltäidetud töölehte 

väliskülastajate kulutustega riikide ja segmentide lõikes)
• Ärimudel on eristuv ja see mitmekesistab oluliselt väliskülastajatele Eesti turismitoodete valikut
• Ärimudeli rahvusvaheline konkurentsivõime on kõrge, konkurentsieelised on selgelt välja toodud 
• Ärimudeli rahvusvaheline konkurentsieelis väljendub teenuse funktsionaalsuses, hinna ja kvaliteedi 

suhtes ja/või muudes olulistes eelistes

1.1 Projekti mõju Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime 
kasvule



• Hinnatakse vastavust rahvusvahelise turu trendidele ja nõudluse olemasolu sihtturgudel, 
turundustegevuste vastavust valitud sihtrühmadele. 

Hinde 4 kirjeldus (lühendatud kujul): 
• Ärimudel vastab turismitrendidele, on kooskõlas sihtgruppide ootustega teenuste 

kvaliteedile ning tekitab täiendava nõudluse. 
• Väliskülastaja jaoks on toode või teenus väga hästi tarbitav ja ärimudel moodustab ühe 

tervikliku väärtuspakkumise. 
• Nõudlus on olemas ka pikemas perspektiivis. 
• Valitud sihtturg või kliendisegment välisturul on olemas ja kättesaadav ka pikemas 

perspektiivis peale projekti tegevuste elluviimist. 
• Välisturundus- ja müügiedendustegevused aitavad parimal moel saavutada planeeritud 

tulemusi.
• Ärimudel tekitab reisimotivatsiooni Eestisse nii esma- kui korduvkülastusteks.

1.2 Ärimudeli nõudluse analüüs 



Projektidele väljaspool Tallinna antakse väike asukohaeelis (läbi hindepunktide 3.kriteeriumis), kuna Tallinnast 
väljas on keerulisem uusi lahendusi juurutada

4 Projekti läbiviimise koht asub väljaspool Tallinna, Tartu ja Pärnu linna

3 Projekti läbiviimise koht on Tartu või Pärnu

2 Projekti läbiviimise koht on Tallinn

Projekti lõpuks:

• Uue ärimudeli arendused peab olema teostatud 

• Projekti tulemuseks on uue ärimudeli rakendamine ja selle müügivalmiduse loomine välisturul, kuid 
mitte müügi teostamine (müügijuhi palka ja müügivahendusplatvormidega seotud tegevusi ei toetata)

• Arendatud teenused on koheses müügivalmiduses, ei saa olla sõltuvad jätkuarendustest 

• Tuleb tõendada uued loodud täistööajale taandatud töökohad, kui neid projektis lubati luua (vastavalt projektis 
toodudlubadustele) 

2 aastat pärast projekti lõppu monitoorime järelaruande käigus projektiga loodud mõjusid ehk ettevõtja 
lisandväärtuse ja turismitulude kasvu:

• Turismitulu projektis arendatavast tootest, teenusest või tehnoloogilisest lahendusest (nii toetuse saaja 
kui kaasatud VKE tulusid arvestades), s.h eraldi turismitulu väliskülastajate teenindamisest (ekspordist)



Anni.Laanemets@eas.ee 

EAS toetuste keskus

Toetuse taotlemine, projekti eelarve ja 
projekti elluviimine



Toetust saavad taotleda:
• KOV, riigiasutus ja nende allasutused 
• Vähemalt 36 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidiline isik (aluseks 

võetakse Äriregistrisse ettevõtte registreerimise kuupäev)

Taotleja ei pea olema tegutsenud turismi valdkonnas,  ka ei ole eelduseks ettevõtte 
eelneva aasta käibe suurus. Küll aga hinnatakse taotleja finantsvõimekust projekti ellu 
viia, teha eelnevalt kulusid, teostada mitteabikõlblike tegevusi (kui neid on), tasuda 
omafinantseering ja jätkata oma muu igapäevase tegevusega.

Partner
• Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või Eestis registreeritud 

juriidiline isik, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja 
kellel tekivad selle käigus kulud ning kes ei ole projektis töövõtja

Taotleja ja partner



Taotleja peab määratlema enda organisatsiooni suuruse, kas tegu 
on suurettevõtte või VKE-ga (mikroettevõte, väikeettevõte, 
keskmise suurusega ettevõte)

VKE = vähem kui 250 töötajat ja käive kuni 50 miljonit eurot 
Ettevõte ei ole VKE, kui 25 % või enam selle kapitalist või hääleõigustest on avalik-
õigusliku asutuse kontrolli all.
Hindamisel võetakse arvesse kogu kontserni.

Juhend asub toetuse kodulehel (Ettevõtte suuruse määramise juhend) siin.

NB! Pärast taotluse esitamist kontrollivad ka EASi konsultandid, kas ettevõtte suurus on 
õigesti määratud ja vajadusel antakse võimalus taotlust parandada.

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


Peab projektis olema kaasatud vähemalt üks VKE, kes saab kasu 
külastajate teenindamisest uuendatud ärimudeli rakendamise (projekti) 
tulemusel.
• Kaasatud ettevõte arveldab külastajatega otse, st need teenused ei ole tasuta ega 

sisaldu taotleja pakkumises 
• Näiteks: toitlustuse või erinevate teenuste pakkujad, suveniiride müüjad jne. 
Ei sobi, ettevõtted kellelt taotleja tarnib ise tooteid või ostab teenuseid.

• Taotlusele lisada VKE kinnituskiri (toetuse kodulehel olemas vastav 
näidis).

• VKE tulemusi küsitakse projekti lõppedes taotleja käest (lõpparuandes 
selgituse vormis)

Juhul kui taotleja on 



Toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA. 

VTA 3 aasta kohta kuni 200 000 eurot. Taotlemise tingimus on, et 
taotlejal on taotletava toetuse suuruse ulatuses vähese 
tähtsusega abi jääki.
Kontrolli vaba jääki siit www.fin.ee/riigiabi

NB! Kui taotleja soovib kaasata omafinantseeringusse avaliku sektori vahendeid, siis omafinantseeringu 
võib küll kogu 40% ulatuses katta ka avaliku sektori vahenditest, kuid sel juhul peab meetmest antava 
toetuse summa ja muu avaliku sektori finantseering kokku mahtuma VTA vaba jäägi sisse (kokku 
maksimaalselt 200 000 eurot). 

Kui taotleja on avaliku sektori asutus, aga katab omafinantseeringu omatulude arvelt (piletitulu, 
renditulu, muu müügitulu, aga ka pangalaen või muu erasektori panus), siis võib meetmest antav toetus 
olla kogu VTA vaba jäägi ulatuses (maksimaalselt 200 000 eurot). 

Taotlemise tingimus

http://www.fin.ee/riigiabi


ehk ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad 
(nimetatud ka kui projekti algus- ja lõppkuupäev)

• alguskuupäev ei saa olla varem kui EASi taotluse esitamise 
kuupäev;

• lõppkuupäev ei saa olla hilisem kui 31. augustil 2023. a;
• pikkus saab olla 3-18 kuud alates taotluses märgitud projekti 

alguskuupäevast.

Toetada on võimalik ainult neid kulusid, mis on tekkinud projekti 
abikõlblikkuse perioodil ning nende eest on tasutud projekti abikõlblikkuse 
perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse 
perioodi, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2023. a.



Soetus- ja arenduskulud
• teenuse, toote või lahenduse arendamise, testimise ja juurutamise 

kulud;
• ehitamise kulud (sh projekti perioodis teostatud projekteerimine, taotlemiseks 

vajalik eelprojekti projekteerimise kulud ei ole toetatavad);
• ressursitõhususe saavutamiseks vajalikud kulud;
• teenuse või toote arendamiseks vajalikud materiaalse ja immateriaalse 

vara ning litsentsi soetamise ja kapitalirendi kulud;
• patendi ja muu immateriaalse vara valideerimise ja kaitsmise kulud;

Eelnimetatud kulud on abikõlblikud vastavalt proportsioonile, mis on 
seotud klienditeekonnaga.



Turunduskulud
• välisriigis projekti raames loodud teenuse e-turundusega ning 

ühekordse ja kampaaniapõhise turundustegevuse läbiviimisega seotud 
kulud;

• VisitEstonia turismiportaali nähtavuse tagamise kulud toetuse saaja 
turunduskanalites ja teenuse osutamise kohas;

• välismessil ja -näitusel osalemisega seotud väljapanekukoha üürimise 
ning väljapaneku ülesseadmise ja haldamise kulud;

• välisriigis turundustegevuse läbiviimisega seotud transpordi- ja 
majutuskulud;

• toote või teenuse tutvustamiseks vajaminevate tootenäidiste ja 
turundusmaterjalide valmistamisega seotud ühekordsed materjali ja 
sisseostetava teenuse kulud;



• Eestis läbi viidavaid turundustegevusi ja eestikeelsete 
turundusmaterjalide valmistamist (nt kui materjale tehakse mitmes 
keeles, sh eesti keeles siis peab sõltuvalt keelte arvust proportsiooni alusel (nt 1/3 

kui on eesti, inglise ja soome) Eesti keele osa välja arvestama);
• meenete ja kingituste soetamist (sh messil jagatavad meened, kommid, 

pastakad, toit jne);
• reklaami levitamise tasusid (telereklaamid, sotsiaalmeedia 

boostimised, artiklite ostmist jne, reklaami ettevalmistamine on 
abikõlblik);

• pressireiside ja reisikorraldajate võõrustamine atraktsioonil 
(Eestisse transport, majutus, vastuvõtukulu);

• toitlustuskulu.



• toetuse struktuurifondi teavituskulud;

• projektimeeskonna personalikulud proportsionaalselt projekti 
heaks töötatud ajaga, välja arvatud projektijuhtimise tasu.

NB! Projekti nõustamisteenuse ja personalikulud võivad kokku 
moodustada kuni 20% projekti abikõlblike kulude maksumusest.



• kinnisasja soetamise kulud;
• liiklusvahendi või mootorsõiduki soetamise kulud (igasugune liiklusvahend, 

vaatamata ka juhul kui see on ärimudeli uuendamise seisukohalt oluline);
• olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud otseselt teenuse 

osutamiseks vajaliku seadme soetamine;
• kontorimööbli ja kontoritehnika soetamise kulud, välja arvatud ainult 

ärimudeli teenuse osutamiseks kasutatava arvuti soetamine;
• müügisüsteemi loomise, arendamise ja soetamise kulud müügiks 

välisturul ning müügijuhi töötasu (abikõlblik on ainult ettevalmistus 
müügiks);

• äriühingu tugifunktsioone toetava kontoritarkvara soetamise ja 
arendamise kulud;



• kliendi teenindamisega või klienditeekonnaga mitteseotud 
tehnosüsteemi rekonstrueerimistöödega seotud vee-, kanalisatsiooni-, 
elektri-, valgus- ja küttesüsteemi tööde kulud;

• jaotusvõrguga liitumise ja liitumiseks vajalike seadmete soetamise ja 
paigaldamise kulud;

• muu kulu, mis ei ole seotud abikõlblike tegevustega või on projekti 
elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline;

• sularahas tasutud kulud.

NB! Kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema vähemalt 35 
eurot.
Detailsem nimekiri toetuse määruse §8 lg 6.



• Abikõlblik ei ole tehinguid seotud isikute vahel* (tulumaksuseaduse § 8 
lõikes 1), välja arvatud personalikulud, mis on vältimatud projekti 
elluviimise seisukohast;

*Seotud isikud tulumaksu seaduse §8 lg 1 kohaselt on järgmised:
(1) 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.

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019108


• Taotlemine jääb avatuks kuni 2022 või kuni vahendeid jätkub

• Taotlemine on jooksev, taotluse menetluse aeg on 45 tööpäeva (pikeneb 
nende päevade võrra kui taotlus on saadetud parandamiseks)

• Kõik taotlused esitatakse läbi e-keskkonna http://aken.eas.ee. Palun 
tutvuge kasutusjuhendiga. 

• Volituse alusel tegutsemise korral esitada allkirjastatud volitus EASi
(digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee).

• Tehniliste probleemide vältimiseks palume e-keskkonnas muudatusi 
teha ühel kasutajal korraga. Abi saab aadressilt aken@eas.ee. 

Toetuse taotlemine

http://aken.eas.ee/


Kohustuslikud lisadokumendid:

1. Ärimudeli plaan EASi vormil;

2. Finantsanalüüs EASi vormil, sh projektiabikõlblike kulude eelarve ja 

turismitulude analüüs;

3. Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused;

4. Bilanss ja kasumiaruanne- taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja 

kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.

Taotluse lisadokumendid (1)



Lisadokumendid sõltuvalt taotleja vormist või projekti iseloomust:

• taotleja kahe eelneva aasta majandusaasta aruanne, kui aruanne ei ole 
äriregistrist kättesaadav;

• kaasatud VKE kinnituskiri, kui taotleja on suurettevõte;

• partneri info vorm, juhul kui projekti on kaasatud partner (EASi vormil);

• hankeplaan, juhul kui taotleja või partner on riigihankekohuslane;

• kontserni liikmete skeem, juhul kui taotleja kuulub kontserni (EASi
vormil);

• kontserni konsolideeritud eelmise majandusaasta aruanne, juhul kui 
taotleja kuulub kontserni ning aruanne ei ole äriregistris kättesaadav.

Taotluse lisadokumendid (2)



Lisadokumendid juhul kui projekt sisaldab ehitustöid:

• Ehitusprojekt vähemalt eelprojekti staadiumile vastavalt majandus- ja 
taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded 
ehitusprojektile“;

• ehitustööde hinnakalkulatsioon;
• projekti elluviimiseks vajalikud load, sh ehitusluba ja seadusest 

tulenevad kohustuslikud kooskõlastused.

NB! Juhul kui ehitusprojekt on eelprojekti staadiumis peab ehitamise 
alustamiseks koostama ka põhiprojekti, seda võib teha pärast taotluse 
rahuldamise otsust (sellisel juhul mõelda kriitiliselt läbi ajakava).

Taotluse lisadokumendid (3)



• Säilitada kõik turundustegevuste ja teiste projekti tegevuste toimumist, 
sh EL toetusest teavitamise tõendusdokumendid;

• Kulud peavad olema läbipaistvad, tuginedes võetud hinnapakkumistele 
ning sõlmitud lepingutele;

• Juhul kui taotleja on riigihangete kohuslane järgima tegevuste 
elluviimisel riigihangete seadust ning asutuse hankekorda;

• Juhul kui taotleja ei ole riigihanke kohuslane siis võtma ja esitama EASile
üle 5000 euro ulatuvate kulude kohta vähemalt kolm omavahel 
sõltumatu pakkuja koostatud ja sisu poolest võrreldavat 
hinnapakkumist (va juhul kui turutingimustest tulenevalt pakkumisi 
võtta ei ole võimalik);

Projekti elluviimisel



• Toetuse väljamaksed toimuvad vahe- ja lõpparuande esitamise järgselt, 
pärast kulude ning tegevuste tegemise tõendamist.

• Vahearuandeid saab esitada minimaalselt iga 3 kuu tagant.

• EAS menetleb aruannet maksimaalselt 20 tööpäeva (toetuse 
väljamaksmise aeg pikeneb selle võrra kui toetuse saaja aruannet 
parandab).

• Vahe- ja lõpparuande esitamiseks seatakse otsusesse tähtajad ning neid 
saab muuta ametliku muutmistaotluse alusel.

• Aruande tähtajal esitatakse kõik aruande perioodil tehtud tegevuste 
kirjeldused ja projekti tegevustega seotud kuludokumendid (nt arved, 
palgalehed jne) ja kuludega seotud hinnapakkumised, lepingud ning 
maksedokumendid.



Toetuse väljamaksmise võimalused (toetusmeetme määruse §24):
1. Tavamakse- aruandega esitatud projektiga seotud kuludokumendid on tasutud täies 

ulatuses (arved ei pea olema tasutud aruande perioodis, lõpparuande puhul peab meeles pidama, et kuludokumendid 
peavad olema tasutud 45 kalendripäeva jooksul projekti lõppkuupäevast alates). 

2. Osaline ettemaks- aruandega esitatud projektiga seotud kuludokumendid on tasutud 
ainult omafinantseeringu ulatuses (taotluse rahuldamise otsuses kehtestatud 
proportsiooni kohaselt). EAS kontrollib aruande korrektsust ning pärast kinnitamist 
makstakse välja toetus. Toetuse saajal on kohustus 10 päeva jooksul tasuda kõik 
aruandesse esitatud arved ning esitada EASile selle tõenduseks maksekorraldused. 

3. Ettemaks kuni 20% välja maksmata toetuse jäägist- selleks on vaja esitada detailne 
kulude prognoos, ettemakse vajaduse põhjendus ja krediidiasutuse garantii* 
taotletava ettemakse summa ulatuses.

*garantii peab vastama järgmistele tingimustele (vt Ühendmäärus §19 ja 20):

1) garantii andja on Eestis tegevusloa alusel tegutsev krediidi- või finantseerimisasutus või Eestis filiaalina tegutsev välisriigi krediidi- või finantseerimisasutus, riik või rahastamisvahendi rakendaja;

2) garantii tähtaeg on vähemalt 45 kalendripäeva pikem § 19 lõikes 4 nimetatud ettemakse tõendamise tähtajast;

3) garantii katab kogu ettemakse summa;

4) garantiid andva krediidi- või finantseerimisasutuse või krediidi- või finantseerimisasutuse emaettevõtja pikaajaline krediidireiting on vähemalt Baa1 (Moodys) või BBB+ (Standard & Poor’s).

https://www.riigiteataja.ee/akt/118092018012


• Säilitada toetuse andmisega seotud  dokumendid 10 aastat peale 
viimast toetuse väljamakset;

• Säilitada investeering ja selle sihtotstarve 5 aastat peale projekti 
lõppemist (sh tehnoloogiliste vahendite kasutus kui neid soetatakse);

• Koguda väliskülastajate kulutuste statistikat vähemalt 2 aastat pärast 
projekti lõppemist.

*Juhul kui toetuse taotleja ei ole kinnisvara või objekti omanik, tuleb esitada 
kokkulepped, mille järgi on tagatud investeeringu säilimine ja projekti tulemusena 
tekkiva teenuse pakkumine projektis kirjeldatud moel vähemalt 5 aastat peale projekti 
lõppemist.



Toetusest teavitamine (1)

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega. 

Toetuse saaja ja projekti partneri kohustus on teavitada avalikkust toetuse 
kasutamisest kõnes või tekstis Euroopa Liidu osalusele viitamise või logo 
teavitamise määruses ette nähtud korras kasutamisega. 

Lisaks sellele on kohustus viidata toetuse andjale ehk EASile, kasutades 
selleks EASi logo.

https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019
https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/


Toetusest teavitamine (2)

Kõige olulisemad nõuded on järgmised:

1. Teavitus projekti veebilehel projekti abikõlblikkuse perioodil (sõltumata 

sellest, kas veebileht on tehtud toetusega või mitte)- ERF ja EASi logo*, projekti lühikirjeldus, 

eesmärk, tulemus, Euroopa Regionaalarengu Fondi ning EASi nimetus ja toetuse summa. Antud info ei pea
olema avakuvas, võib ilmuda nähtavale kerides. *ERF logo peab olema alalehte avades kohe nähtav, mitte ilmuma 
kerides.

2. Teavitus projekti veebilehel või äppis (juhul kui veebileht/äpp on tehtud 

toetusega)- veebilehe esilehele lisada ERF logo ja EASi logo. ERF logode lisamisel tuleb järgida turvaala 

ning logo värvidele kehtivaid nõudeid, vt täpsemalt määrusest või Rahandusministeeriumi juhendist.

3. Objekti tähistamine (sh koolitused, messid jt välisturundusüritusted)- kohustus lisada 

projekti elluviimise asukohta minimaalselt A3 suurune plakat, millel on kirjas projekti nimetus, ERF logo ja 
EASi logo. Näidised asuvad SIIN.

4. Asjade ostmine- tähistada kleebisega, va juhul kui asjad asuvad investeeringu objektil, mis on juba A3 
plakatiga tähistatud.

https://www.eas.ee/teavitamine#articleblock-Veebileht


Toetusest teavitamine (2)

Täpsemad juhised ja logod leiate EASi kodulehelt siit: 
https://www.eas.ee/teavitamine

Rahandusministeeriumi koostatud juhend, mis sisaldab logode kujundusnõudeid asub siin: 
https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/taiendatud_juhend.pdf

NB! Teavitusnõuete osas soovitame konsulteerida ka EASi projekti konsultantidega enne tegevuste tegemist. 
Juhul kui rikutakse teavitusnõudeid või jäetakse teavitus lisamata võib selle tulemuseks olla ka toetuse 
tagasinõudmine kuni 5% rikkumisega seotud tegevuse abikõlblikkuse maksumusest.

https://www.eas.ee/teavitamine
https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/taiendatud_juhend.pdf


Aitäh!


