
Osalejate valimine ühisstendi 

1. Ühisstendil osalevate ettevõtjate kaasamine 

 

1.1. EAS informeerib ettevõtjaid planeeritavatest ühisstendidest pärast messide 

nimekirja kinnitamist. Eesmärk on teavitada ettevõtjaid ühisstendidest 

võimalikult varakult, et oleks võimalik messil osalemist planeerida vähemalt üks 

aasta ette. 

 

1.2. Info ühisstendide kohta avaldatakse varakult EAS-i kodulehel ja EAS-i 

infokirjas. Kuulutused konkreetsete ühisstendide kohta avaldatakse üleriigilises 

ajalehes.  Info tulevaste ühisstendide kohta saadetakse jooksvalt erialaliitudele 

ja maakondlikele arenduskeskustele, et tagada ettevõtete parem informeeritus. 

 

2. Ühisstendil osalevate ettevõtjate vastavuskontroll  

 

2.1. Sõltuvalt messi spetsiifikast on ühisstendile  oodatud 6-16 osalejat 

järgmistest sihtrühmadest: 

2.1.1. eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtjad; 

2.1.2. ettevõtluse edendamisega tegelevad organisatsioonid; 

2.1.3. ettevõtetega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused. 

 

2.2. Ühisstendi eesmärkidest lähtuvalt peetakse komplekteerimisel silmas seda, 

et messistendil oleksid väljas tugeva ekspordipotentsiaaliga ettevõtjad, tootevalik 

oleks mitmekesine ning innovaatiline ning lisaks oleks võimalus osaleda juba 

kogenud ettevõtjate kõrval ka alustavatel eksportööridel. „Messile 

kandideerimiseks täidavad ettevõtjad „Ühisstendile kandideeriva ettevõtja 

registreeriislehe" ja taotleja kontserni liikmete skeemi. 

 

2.3. Ühisstendil osalevad ettevõtjad peavad vastama järgmistele tingimustele: 

2.3.1. ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese 

tähtsusega abi ei tohi ületada koos ühisstendil osalemise raames saadava 

toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. Juhul, kui 

kandideerijaks on rendi või tasu eest kaupu vedav maanteetranspordi 

valdkonnas tegutsev ettevõtja siis ei tohi talle jooksva majandusaasta ja kahe 

eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ületada koos 

meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Kui 

maanteetranspordiettevõtja veab rendi või tasu eest kaupu ja teostab ka muid 

tegevusi, mille suhtes kohaldatakse 200 000 euro suurust ülemmäära, 

kohaldatakse nimetatud ettevõtja suhtes 200 000 euro suurust ülemmäära 

tingimusel, et tegevused on eraldi käsitletud või kulud eristatud selliselt, et 

maanteevedudeks saadud abi ei ületa 100 000 eurot; 

2.3.2. ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, jooksva 

majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni 

määruse (EÜ) nr 1998/2006 ja 1407/2013 kohane vähese tähtsusega abi koos 

üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale antava vähese 



tähtsusega abi (Euroopa Komisjoni määrus nr 360/2012) ja koos meetme 

raames taotletava toetusega kokku ei ületa 500 000 eurot; 

 

2.3.3. ettevõtja ei tohi tegutseda „Riiklike turundusürituste programmi" mõistes 

välistatud valdkonnas, milleks on: 

2.3.3.1. taime- ning loomakasvatus ning jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 

01) ning neid teenindavad tegevusalad; 

2.3.3.2. metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda 

teenindavad tegevusalad; 

2.3.3.3. kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade 

töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10); 

2.3.3.4. mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B); 

2.3.3.5. hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G), välja arvatud 

hulgikaubandus juhul, kui Eestis äriregistrisse kantud äriühing ekspordib 

samasse kontserni kuuluvas tootmisettevõtjas toodetud toodangut või 

kaubamärgi omanikuna allhanke korras toodetud toodangu; 

2.3.3.6. turismiteenuse ja reisiteenuse osutamine „Turismiseadus" §-de 2 ja 3 

tähenduses ning aktiivse puhkuse teenuse (matkamine, ratsutamine, 

taliharrastus, vesiharrastus jms) osutamine; 

2.3.3.7. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, 

alajagu 92). 

 

2.3.4. juhul kui ettevõtja on varem EASilt saanud toetust «Perioodi 2004–2006 

struktuuritoetuse seaduse» või «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse 

seaduses» sätestatud korras või muudest riigieelarvelistest vahenditest, mis on 

kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud nõutud summas; 

 

2.3.5. ettevõtja netovara peab vastama äriseadustiku nõuetele. Kontrolli 

teostamiseks esitab ettevõtja kasumiaruande ja bilansi mis ei ole vanemad kui 

kaks kuud; 

 

2.3.6. ettevõtjal puudub maksuvõlg või on maksuvõlg ajatatud ning tasutud 

maksegraafiku ajakava kohaselt ja pole ühtegi deklaratsiooni esitamata. 

 

2.3.7. ettevõtja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud 

saneerimis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust. 

 

3. Ühisstendis osalevate ettevõtjate nimekirja kinnitamine 

                   

3.1. EAS-i komisjon vaatab läbi kõigi vastavaks tunnistatud osalemissoovi 

avaldanud ettevõtjate „Ühisstendile kandideeriva ettevõtja registreerimislehe" ja 

kujundab oma seisukoha konsensuslikult võttes arvesse järgmiste aspektide 

koosmõju: 

3.1.1. ettevõtja ambitsioonid seoses messiga; 

3.1.2. toote või teenuse keerukus ja tema koht väärtusahelas; 

3.1.3. ettevõtja eksporditulu kahel viimasel majandusaastal; 

3.1.4. ettevõtja lisandväärtus kahel viimasel majandusaastal; 

3.1.5. ettevõtja töötajate keskmine brutopalk kahel viimasel majandusaastal; 



3.1.6. kuidas ettevõtja aitab kaasa ühisstendi eesmärgile tervikuna: 

3.1.6.1. aidata kaasa Eesti ettevõtjate ekspordikäibe kasvule; 

3.1.6.2. aidata tõsta Eesti ettevõtjate usalduskrediiti potentsiaalsete klientide ja 

partnerite hulgas; 

3.1.6.3. aidata kaasa Eesti maine ja tuntuse tõstmisele Eesti potentsiaalsete 

välisinvestorite hulgas. 

 

4. Osalemistasu 

 

4.1. EAS jätab endale õiguse küsida ühisstendile kaasatud ettevõtjatelt 

osalemistasu. 

 

4.2. Osalemistasu suurus määratakse vastavalt messi spetsiifikale, messipinna 

suurusele või osalemissoovi avaldanud ettevõtjate arvule. 

 


