
 

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT” 

 

Juhend näitajate (indikaatorite) tabeli täitmiseks eToetuse keskkonnas  
 

Iga programmist toetatav projekt peab panustama programmi tulemusraamistiku 

eesmärkidesse, mistõttu on oluline näitajad korrektselt taotlusvormile sisestada (alapeatükk nr 

5. „Näitajad“). Juhend selgitab indikaatorite olemust, mis lihtsustab nende sisestamist 

eToetuste andmebaasi. 

 

Näitajate sisestamisel on mõned küsimused seadistatud kohustuslikena (nt ärikasumi ja käibe kasv, 

töökohtade loomine jms). Lisaks kohustuslikele indikaatoritele tuleb e-toetuse infosüsteemis valida 

ka alljärgnevate küsimuste hulgast oma projektile sobivaim (rippmenüüst): 

 

1. Väikese või keskmise suurusega ettevõtja poolt välja arendatud  uute 

toodete/teenuste/protsesside arv/ Number of new products/services/processes developed 

by small or medium-sized companies  

 

Antud indikaator viitab toote- või teenuse arendamisele projektis. Indikaatori valimiseks on kahe 

eelduse täitmine: 

1. Taotleja on väikese- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) 

2. Projekti tegevuse sisuks on uue toote/teenuse/protsessi arendamine ning selleks tegevuseks 

kasutatakse vähemalt ühte järgmistes riigiabi liikidest:  

a. Tootearendus (GE-TAI)/ Product development (GE-TAI) 

b. Tootearendus (VTA)/ Product development (de minimis aid),  

c. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon (GE-ORG)/Process and organizational 

innovation (GE-ORG) 

d. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon (VTA)/Process and organizational 

innovation (de minimis aid) 

e. Tootearendus tõhus koostöö (GE-TAI)/ Product development effective collaboration 

(GE-TAI) 

Sihtväärtusena märgi uute väljaarendatud toodete/teenuste/protsesside arv projektile tervikuna, mitte 

selle eri komponentide summa.  

2. Suurettevõtja poolt välja arendatud  uute toodete/teenuste/protsesside arv/ Number of 

new products/services/processes developed by large companies 
 

Antud indikaator viitab sarnaselt eelmisele punktile toote- või teenuse arendamisele projektis. 

Indikaatori valimiseks on samuti kahe eelduse täitmine: 

 

1. Taotleja on suurettevõte 

2. Projekti tegevuse sisuks on uue toote/teenuse/protsessi arendamine ning selleks tegevuseks 

kasutatakse vähemalt ühte järgmistes riigiabi liikidest:  

a. Tootearendus (GE-TAI)/ Product development (GE-TAI) 

b. Tootearendus (VTA)/ Product development (de minimis aid),  

c. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon (GE-ORG)/Process and organizational 

innovation (GE-ORG) 
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d. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon (VTA)/Process and organizational 

innovation (de minimis aid) 

e. Tootearendus tõhus koostöö (GE-TAI)/ Product development effective collaboration 

(GE-TAI) 

Sihtväärtusena märgi uute väljaarendatud toodete/teenuste/protsesside arv projektile tervikuna, mitte 

selle eri komponentide summa. 

 
3. Väikese või keskmise suurusega ettevõtja poolt uute tehnoloogiate kasutuselevõtt   

(investeeringuprojektid)/ Number of new technologies applied by small or medium-sized 

companies (investment projects) 

 

Antud indikaator viitab investeeringute tegemisele (seadmete ost), kusjuures investeeringu tegemine 

on seotud kas tootearenduse või tootmise täieliku ümberkorraldamisega. Näitajat on võimalik valida 

vaid tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoorus. 

 

Indikaatori valimiseks on kahe eelduse täitmine: 

1. Taotleja on VKE; 

2. Projekti sisuks on uue tehnoloogia kasutuselevõtt ning projekti tegevuste elluviimiseks 

kasutatakse riigiabina regionaalabi (investeeringud (GE-REGI)/ investments (GE-REGI) 

 

Sihtväärtusena tuleks märkida kasutusele võetud tehnoloogiate arv projektile tervikuna, mitte selle 

eri komponentide summa. 

 

4. Suurettevõtja poolt uute tehnoloogiate kasutuselevõtt  (investeeringuprojektid)/ 

Number of new technologies applied by large companies (investment projects) 

 

Antud indikaator viitab sarnaselt eelmisele punktile investeeringute tegemisele (seadmete ost), 

kusjuures investeeringu tegemine on seotud kas tootearenduse või tootmise täieliku 

ümberkorraldamisega – selle kohta on täiendavad küsimused allpool. Näitajat on võimalik valida vaid 

tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoorus. 

 

Indikaatori valimiseks on kahe eelduse täitmine: 

1. Taotleja on suurettevõte; 

2. Projekti sisuks on uue tehnoloogia kasutuselevõtt ning projekti tegevuste elluviimiseks 

kasutatakse riigiabina regionaalabi (investeeringud (GE-REGI)/ investments (GE-REGI). 

 

Sihtväärtusena tuleks märkida kasutusele võetud tehnoloogiate arv projektile tervikuna, mitte selle 

eri komponentide summa. 

 

Lisaks peab suurettevõtja määratlema tehtava investeeringu olemuse, st vastama kahele küsimusele: 

 

I Kas investeering on tootmisprotsessi ümberkorraldamiseks/ Investment is made for complete 

restructuring production processes? (jah/ei) 

 

Vali, kas projektis tehtav investeering on seotud tootmise täieliku ümberkorraldamisega. Küsimus on 

vastamiseks projektidele, kes tegevuste elluviimiseks kasutavad investeeringuid ehk regionaalabi 

(eelarvetabelis „Investeeringud (GE-REGI)“). Kõik investeeringud peavad tööstuse ja 

rohetehnoloogiate vooru projektides olema seotud kas 1) ettevõtte tootmisprotsessi täielikuks 

ümberkorraldamise või 2) tootmise mitmekesistamisega (uue toote/teenuse väljatöötamisega). 

Suurettevõtjast taotleja/partner lisab selle punkti kohaldumisel taotlusvormile põhjenduse, mil viisil 



 

tootmisprotsessi põhjalikuks muutmiseks antud abi korral abikõlblikud kulud ületavad 

ajakohastatava tegevusega seotud vara kulumit eelneva kolme majandusaasta jooksul. 

 

II Kas investeering on seotud uue toote tootmiseks/ Investment is connected to product development. 

 

Vali, kas projektis tehtav investeering on seotud tootmise mitmekesistamisega, st tehtav investeering 

on seotud tootearendusega. Küsimus on vastamiseks projektidele, kes tegevuste elluviimiseks 

kasutavad investeeringuid ehk regionaalabi (eelarvetabelis „Investeeringud (GE-REGI)“). Kõik 

investeeringud peavad tööstuse ja rohetehnoloogiate vooru projektides olema seotud kas 1) ettevõtte 

tootmisprotsessi täielikuks ümberkorraldamise või 2) tootmise mitmekesistamisega (uue 

toote/teenuse väljatöötamisega). Suurettevõtjast taotleja/partner lisab selle punkti kohaldumisel 

taotlusvormile põhjenduse, mil viisil ületavad  tootmise mitmekesistamiseks antud abi puhul 

abikõlblikud kulud vähemalt 200% võrra uuesti kasutatava vara arvestuslikku väärtust, mis 

on registreeritud tööde algusele eelneval majandusaastal. 

 

 

 


