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Loomemajanduse arendamise 
strateegilised alusdokumendid 2014-2020
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“
Prioriteetne suund: „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“
•tõsta tootlikkust töötaja kohta EL keskmisega võrreldes 80%-ni

•tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 76% tasemele

„Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“
•rohkem tulu kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste eest

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
•tugevdada loomeettevõtluse konkurentsivõimet
•tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil
riigi konkurentsivõimet



Loomemajanduse arendamise meetme 
eesmärk
Meetme eesmärgiks on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat 
potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate 
ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta  ekspordivõimekust ning 
luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust 
ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

Meetme rakendamise tulemusena
•suureneb eksportivate ettevõtete arv;
•suureneb VKE-de loodud lisandväärtus töötaja kohta;
•suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes 
Eesti keskmisega;
•suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti 
keskmisega



Loomemajanduse arendamise meetme 
tegevussuunad
1.Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
2.Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
3.Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete 
ekspordivõimekuse arendamine
4.Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
6.Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
7.Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Avatud taotlemise teel toetatavad tegevused 16,1 milj EUR
Kultuuriministri käskkirja alusel elluviidavad tegevused 3,9 milj EUR



Loomemajanduse arendamise meetme 
sihtgrupp
• Loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades 

tegutsemist alustavad ettevõtjad
• Loomemajanduse valdkondades tegutsevad (kasvu)ettevõtjad
• Teistes valdkondades tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad 

loomesektori teenuseid
• Laiem avalikkus, poliitikakujundajad, ettevõtluse tugistruktuurid, jms

Taotlejad: Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud (1. , 2. ja 
7. tegevussuuna puhul loomemajanduse tugistruktuurid 
arendusteenuste pakkujatena; 4. tegevussuuna puhul teistes 
majandusvaldkondades tegutsevad VKEd)

Kasusaajad: Eestis registreeritud väike- ja keskmise suurusega
ettevõtjad (VKEd)

Ettevõtja on Eestis registreeritud juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiliseks 
isikuks mitteolev ühendus, kes osaleb 

majandus- või kutsetegevuses.



Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise 
võimekuse arendamine
• piirkonna või valdkonna turutõrkest, nõudlusest ja potentsiaalist

lähtuva loomeettevõtluse arengut toetava taristu väljaarendamine 
ja/või loomeettevõtjate tootlikkust ja toodete lisandväärtust 
suurendava tehnoloogia soetamine

Tingimused
• Kultuuriministri määruse “Loomemajanduse tugistruktuuride, 

ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise 
tingimused ja kord” 30.05.2016 jõustunud redaktsioon



Projekt

Vajadus 
• olukord piirkonnas või valdkonnas
• probleem, kitsaskoht, turutõrge, arengutakistused või -võimalused 

Sihtgrupp
• sihtgrupi suurus, võimekus, potentsiaal
• sihtgrupi valikukriteeriumid
• sihtgrupi arengut toetavad teenused 

Eesmärgid
• olukorra oodatav muutus, mida on võimalik hinnata ja mõõta

Tulemused
• elluviidavate tegevuste vahetud ja hilisemad tulemused

Riskid



Elluviija

Toetuse taotleja 
• visioon ja missioon
• põhitegevusala ja kõrvaltegevusalad
• tegevuste rahastamine
• kompetentsid
• koostööpartnerid
• jätkusuutlikkus

Partner(id)
• mitmekesisus
• rahvusvahelisus
• roll 

Teenused
• pakutavad teenused
• kliendid



Eesti loomemajanduse 
arengukontseptsioon 2023

Eesti loomemajanduse võimekuse arendamise peamine strateegiline 
siht on Eesti ettevõtete lisandväärtuse suurendamine töötaja kohta, 
kasvatamine loova mõtte osakaalu nende poolt müüdavates toodetes 
ja teenustes.

Loomemajanduse arendamise meetmete rakendamise lõppeesmärk 
on saavutada võimekus, kus Eesti loomeettevõtted on võimelised 
turutingimustes ise (st ilma riiklike toetusteta) majanduslikku edu 
saavutama.

SUUTLIKKUS = POTENTSIAAL x TAHE x VÕIME SEDA RAKENDADA



Kuhu tahame aastaks 2023 välja jõuda?

• Loomemajandusettevõtete sissetulek on piisav, et ilma riiklike 
toetuseta toime tulla (st. turutingimustes teenitud käive ja kasum on 
suurenenud)

• Loomemajandusettevõtete tiražeerimisvõimekus on kasvanud, et 
jõuda suuremate mahtude ja turgudeni

• Teised sektorid näevad loomemajandussektori kaasamises 
potentsiaali ja kasutavad selle teenuseid oma lisandväärtuse 
tõstmiseks

• Loomemajanduse ergutamine kiirendab regioonide arengut 
(positiivne mõju tööhõivele, turismile, välisinvesteeringutele)

•Maksulaekumine on suurenenud

•Sekkumine toimub teiste sektorite  
(sh. nõudluse poole ettevõtete) kaudu



Tänan tähelepanu eest!

anu-maaja.pallok@kul.ee

http://www.kul.ee/et/tegevused/loomemajandus

http://www.eas.ee/loomemajandus


