
  

KÄSKKIRI  

 
 

21.02.2019  nr 1.1-1/19-030 

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31. märtsi 

2015. a käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise 

tingimused ettevõtlusteadlikkuse 

arendamiseks“ muutmine 

 

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel teen väliskaubandus- ja 

ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirjas nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused 

ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ järgmised muudatused: 

 

1) tunnistan kehtetuks punkti 1.1.5.1; 

 

2) sõnastan punkti 1.1.6. järgmiselt:  
 
„1.1.6.   Meetme tegevuste tulemus 
 
Ambitsioonikate ja uuenduslike ärimudelite kasutuselevõtuks on ettevõtjatele pakutud koolitusi 

ja praktikume nii tootedisaini ja -innovatsiooni, tootmisprotsesside kui ka väärtusahela 

innovatsiooni ja juhtimise valdkonnas. Ettevõtjate teadlikkus ekspordivõimalustest ja võimekus 

eksportida on kasvanud. Arendatud on kohapealsele investorteenindusele keskenduvaid tegevusi, 

et luua rohkem võimalusi ka väiksematesse piirkondadesse investeeringute saamiseks.“; 

  

3) jätan punktist 1.4 välja tekstiosa „Statistikaameti kohaselt luuakse enam kui 70% Eesti 

lisandväärtusest Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas. Väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi 

paiknevate piirkondade võime panustada riigi majanduskasvu on vähene peamiselt kvalifitseeritud 

tööjõu ja ressursside nappuse tõttu. Kõiki piirkonnaspetsiifilisi arengueelduseid ja ressursse ei ole 

muude piirkondade arenguks suudetud seni piisavalt ära kasutada. Maakondlikes 

arenduskeskustes pakutavate ettevõtluse tugiteenuste roll on selles kontekstis oluliseks 

ettevõtluskeskkonda arendavaks  tegevuseks. Sekkumise tulemusena on  piirkondades parem 

ettevõtlustugistruktuur, mis toetab ettevõtjate loomist ja arendamist.“; 

 

4) tunnistan kehtetuks punkti 2.1.;  

  

5) täiendan käskkirja punktiga 2.4.5. järgmiselt: 

 

„2.4.5.   Uute piirkondlike välisinvesteeringute saamisele suunatud tegevused – 

turundustegevused, väärtuspakkumiste tegemine välisinvestoritele, tööjõu vahendus, investorite 

järelteenindus ja investorinformatsiooni vahendamine.“; 
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6) tunnistan kehtestuks punkti 3 tabeli väljundi ja tulemuse rea 2.1; 

 

7) sõnastan punkti 4.1. järgmiselt: 

  

„4.1.      Regionaalne areng – toetusskeemis tegevuste elluviimisel arvestatakse piirkondade 

ühtlase arendamisega, kuid mõju kriteeriumite „kõigi piirkondade eripäradega arvestamise ja 

spetsiifiliste arengueelduste ärakasutamise soodustamine“ ning „piirkondade terviklikkuse ja 

keskus-tagamaa seoste tugevnemine“ osas võib olla kaudne.“; 

 

8) tunnistan kehtetuks punkti 5.1.2.; 

 

9) sõnastan punkti 5.3.4. järgmiselt: 

 
„5.3.4. „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ seab oluliseks prioriteediks ettevõtjate 
kasvu toetamise uute ja tasuvamate töökohtade tekkeks ning piirkondlikel ja kohalikel algatustel 
põhineva tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise Eesti kõigis toimepiirkondades väljaspool 
Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Käesolev toetusskeem täiendab Eesti regionaalarengu 
strateegiat, keskendudes ettevõtlusteadlikkuse kasvatamisele ja ettevõtlusaktiivsuse 
suurendamisele ühiskonnas tervikuna. Ettevõtjate kasvu toetamiseks ning tasuvamate töökohtade 
tekkeks korraldatakse käesoleva toetusskeemi raames ettevõtjatele erinevaid koolitusi ning 
võimalusi, et arendada nende oskusi ning tõsta seeläbi tootlikkust.“; 
 
10) sõnastan punkti 6.2. järgmiselt: 

 
„6.2. Toetusskeemi elluviija ja partnerid 

 
6.2.1. Punktis 1.1.5 toodud tegevuste elluviijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi: 

EAS). 

 

6.2.2. Punktis 1.1.5.3. nimetatud tegevuse elluviimiseks viis elluviija läbi ideekonkursi, et leida 

ideid ja ettepanekuid toetatavate tegevuste kohta ning seeläbi partnerid erialaliitude ja ettevõtjate 

esindusorganisatsioonide näol, kes neid ideid ellu viima hakkavad. Käesolevast käskkirjast 

tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamiseks sõlmib elluviija partneritega lepingud. 

 

6.2.2.1. Partneriteks on: 

6.2.2.1.1. mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus; 

6.2.2.1.2. mittetulundusühing Eesti Meretööstuse Liit; 

6.2.2.1.3. mittetulundusühing Organic Estonia; 

6.2.2.1.4. mittetulundusühing Eesti Disainikeskus; 

6.2.2.1.5. mittetulundusühing Eesti Toiduainetööstuse Liit; 

6.2.2.1.6. mittetulundusühing Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit; 

6.2.2.1.7. mittetulundusühing Eesti Kaitsetööstuse Liit. 

 

6.2.3. Punktis 2.4.5. nimetatud tegevuste elluviimiseks kaasatakse neli maakondlikku 

arenduskeskust. Käesolevast käskkirjast tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamiseks sõlmib 

elluviija maakondlike arenduskeskustega lepingud. 

 

6.2.3.1. Partneriteks on: 

6.2.3.1.1.      sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus; 

6.2.3.1.2.      sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus; 

6.2.3.1.3.      sihtasutus Saare Arenduskeskus; 

6.2.3.1.4.      sihtasutus Tartu Ärinõuandla.“; 
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11) tunnistan kehtetuks punkti 6.3.1.; 

 

12) sõnastan punkti 6.5.2. järgmiselt: 

 

„6.5.2. Juhul kui elluviija või partner teenib projekti elluviimise käigus puhastulu, kohaldatakse 

ühendmääruse § 5 lõikes 6 sätestatud tingimusi.“; 

 

13) sõnastan punkti 6.6.1. järgmiselt: 

 
„6.6.1. Toetusskeemi kogueelarve on 36 937 500 eurot. Toetusskeemi alusel toetatavaid tegevusi 
rahastatakse järgmiselt: 

(Täpsem eelarve jaotus tegevuste lõikes on toodud käskkirja Lisas) 

 

Eelarve 

jaotus 

2015–2023 

 

Euroopa  

Liidu osalus 

(b) 

 

Euroopa 

Liidu  

osalus (%) 

 

Avaliku 

sektori 

osalus (a) 

 

Erase

k 

-tori 

osalus 

 

KOKKU 

(c)=(a)+(

b) 

Ekspordi 

arendamise 

tegevused 

 

€ 20 820 000 
 

100% 
 

€ 0 

 

€ 0 
 

€ 20 820 

000 

Ettevõtluste

adlikkus,         

sh 

ettevõtlusko

nkursid 

 

€ 16 117 500 
 

100% 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 16 117 

500 

Kokku 

2015–2023 

€ 36 937 500 100  % € 0 € 0 € 36 937 

500 

 

14) sõnastan punkti 6.7. järgmiselt: 

 

„6.7. Elluviija ja partneri õigused ja kohustused 

 

Elluviijale ja partnerile kohaldatakse käesolevas käskkirjas sätestatud kohustusi ja õigusi.“; 
 
15) täiendan käskkirja punktiga 6.8.6. järgmiselt: 
 

„6.8.6. partner esitab aruandeid vastavalt partnerluslepingus seatud tingimustel"; 
 
16) täiendan käskkirja punktiga 6.9.51. järgmiselt: 
 
„6.9.51. Kui tegevuste elluviijaks on partner, kohustub kasusaajate üle kontrolli teostama partner 
vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 nõuetele ja kehtestatud korrale enne 
kasusaajate kaasamist tegevustesse. Samuti on partner kohustatud teavitama kasusaajat, kui antav 
abi on VTA.“; 
  

17) kehtestan käskkirja lisa „Tegevuste eelarved“ uues sõnastuses (lisatud). 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Rene Tammist 

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 


