
STARDITOETUS



Eesmärk - toetada alustavaid ettevõtjaid, mis 
omavad kasvupotentsiaali

Tulemusnäitaja

alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, millel käive 
vähemalt 125 000 eurot

eksportivate ettevõtjate  arvu suurenamine

Väljundnäitaja 

toetust saavate uute ettevõtjate arv

tööhõive kasv toetust saanud ettevõtjates

Eesmärk ja tulemus
Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga 
alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse 
piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Toetuse saamisel 
on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on 
töökohtade loomine ja müügitulu kasv.



Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.

Puudub seotus teiste sama valdkonna 
ettevõtetega.

Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.

Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade 
loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna 
linnapiirkonnas või Tartus.

Suunatud töökohtade loomisele kui ettevõte 
tegutseb väljaspool Tallinna linnapiirkonda või 
Tartut.

Starditoetuse peamised 
tingimused



Ettevõte ei ole saanud eelnevalt EASi stardi-
ja/või kasvutoetust.

Ettevõtte osanikud ei ole saanud eelnevalt 
toetust Töötukassast samas valdkonnas 
tegutsemiseks.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 
eurot.

Starditoetuse peamised 
tingimused (2)



Ettevõte peab jõudma kolmanda aasta lõpuks 80 
000 eurose müügituluni.

Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta, 
kellele makstav brutopalk on vähemalt 70 
protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud 
keskmisest brutopalgast (hetkel 703,50€).

Suutlikkus kasvada vähemalt 20 protsenti aastas.

Starditoetuse peamised 
tingimused (3)



Maksimaalne toetuse summa 15 000 
eurot

Toetuse osakaal 80% abikõlblikest 
kuludest

Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, 
kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu 
institutsioonide või fondide poolt antud 
tagastatavaid või tagastamatuid toetusi

Starditoetuse peamised 
tingimused



Materiaalse põhivara soetamine. 

Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema 
vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. 

Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on 
viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.

Transport, seadistamine ja paigaldus. 

Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud 
transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.

Rakendustarkvara soetamine või arendamine. 

Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, 
juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara). 

Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara 
omandiõigus jääma taotlejale. 

Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks 
on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud 
teenuste müük.

Toetatavad tegevused



Turundus. 

Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike 
turundustegevuste läbiviimiseks. 

Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle 
tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud 
hinnapakkumises toodud teenuste müük.

Personalikulud. 

Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse 
liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel 
tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse 
rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Toetatavad tegevused (2)



kohustuslik Maakondlikus arenduskeskuses

esitatavad dokumendid: digitaalselt 
allkirjastatud äriplaani, finantsprognoosid ja 
taotlejas osalust omavate isikute ja 
juhatuse liikmete CV-d

dokumentide esitamisest 1 kuu eelhinnang 
andmiseks

eelhinnang kehtib 6 kuud

Kui eelnõustamise läbiviija peab vajalikuks 
ettevõtjaga kohtuda, osaleb kohtumisel 
ettevõtja juhatuse liige.

Kohustuslik eelnõustamine



LOOMEMAJANDUSE 

EKSPORDITOETUS



Eesmärk - tõsta ekspordivõimekust loomemajanduse valdkondades 
tegutsevates ettevõtetes.

Tulemused:

suureneb eksportivate ettevõtete arv

suureneb VKEde loodud lisandväärtus töötaja kohta

suureneb loomemajanduse sektori tulu ettevõtte kohta (võrreldes Eesti 
keskmisega)

suureneb loomemajanduse sektori tulu töötaja kohta (võrreldes Eesti 
keskmisega)

Eesmärk ja tulemus
EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada 
loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle 
hoogustamist. Loomemajanduse ettevõtted tegutsevad 
majandusvaldkonnas, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel 
loovusel, oskustel ja andel. Need on aga omadused, mis võivad 
anda hinnalise lisandväärtuse tavatoodetele, lisades neile 
unikaalse müügiargumendi konkureerivate toodetega võrreldes. 
Samuti võib autorikaitse mõistes olla unikaalne ka nende enda 
looming, olgu selleks mõni projekt, teenus, kujundus vms. 



arhitektuur
audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling)
disain
etenduskunstid
kirjastamine
kunst
kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, 
käsitöö)
meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega 
seotud keskkonnad) 
muusika 
reklaam

Loomemajanduse 
valdkondadeks on:



Toetuse piirsumma on 50 000 eurot 
projekti kohta.

Toetuse maksimaalne piirmäär on 70% 
abikõlblike kulude maksumusest

Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus 
on kuni 12 kuud.

Antav toetus on vähese tähtsusega abi  

(VTA jääki saab kontrollida fin.ee/riigiabi)

Peamised tingimused



Toetust saavad projektid, kus loomemajanduse 
valdkondades tegutsevad ettevõtjad 
suurendavad oma ekspordivõimekust, 
sealhulgas:

vahendatakse teavet ja kontakte
korraldatakse ettevõtjate seminare, koolitusi, 
õppereise
viiakse läbi kontaktüritusi, arenguprogramme, 
nõustamist ja mentorlust
arendatakse välja uusi tooteid ja teenuseid
toetatakse nende turule toomist, osaletakse 
messidel
viiakse läbi uutele turgudele sisenemiseks vajalikke 
uuringuid

Toetatavad tegevused



LOOMEMAJANDUSE 

KOOSTÖÖPROJEKTID



Toetus on suunatud loome- ja teiste 
majandussektorite koostööprojektide 
elluviimisele. 
Projektis osalevad ettevõtjad arendavad 
oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid, müüki, 
turundust, mille tulemusena suureneb 
ettevõtete lisandväärtus ja 
ekspordisuutlikkus.
Toetust on oodatud taotlema  ettevõtja, kes 
ei tegutse loomemajanduse valdkondades ja 
kes kaasab arendusprojekti elluviimiseks 
loomesektori ettevõtja.

Eesmärk ja tulemused



Toetust saavad taotleda väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes ei 
tegutse loomemajanduse valdkondades

Projekti kaasatud loomeettevõtja peab 
vastama väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtja tingimustele

Taotleja ja kontsern, millesse taotleja 
kuulub ei ületa vähese tähtsusega abi 
200 000 eurot

Peamised tingimused



Toetuse piirsumma on 20 000 eurot 
projekti kohta.

Toetuse maksimaalne piirmäär on 50% 
abikõlblike kulude maksumusest

projekti abikõlblikkuse perioodi kestus
on kuni 12 kuud.

Antav toetus on vähese tähtsusega abi 

(VTA jääki saab kontrollida fin.ee/riigiabi)

Peamised tingimused



Projekti omafinantseering peab 
sisaldama vähemalt poole ulatuses 
kasusaajate rahalist panust.
Tulenevalt eelnevast käsitletakse 
loomemajanduse sektoris tegutsevaid 
ettevõtjaid teenusepakkujatest 
kasusaajatena, kes samuti panustavad 
rahaliselt projekti elluviimisesse.

Kui projekti kogumaksumus on 40 000 eurot, 
millest toetus on 20 000 eurot, siis toetuse 
saaja tasub omafinantseeringust 10 000 eurot 
ja kasusaajast partner (loomeettevõtja) 10 000 
eurot.

Peamised tingimused



projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate 
personalikulud. 
Kaudsed kulud hüvitatakse 15% arvestatuna 
abikõlbulikest  personalikuludest 
lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning 
välislähetuse päevarahad;
kulud sisseostetud teenustele, sealhulgas sisseostetud
koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja 
reklaamiteenustele ning uuringutele;
seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja 
turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja 
üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud 
ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;

Abikõlblikud kulud



välismessidel osalemisega ja välismesside
külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi 
registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete 
kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi 
rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, 
messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi 
toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, 
ladustamis- ja tollikulud
uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega 
seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva 
ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud 
visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja 
kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;

Abikõlblikud kulud



uusi tooteid ja teenuseid 
tutvustavate reklaammaterjalide 
valmistamise ning veebilehtede, 
sealhulgas e-turunduse lahenduste 
väljatöötamisega seotud kulud;

ettevõtjate rahvusvahelistel 
konkurssidel ja rahvusvahelistel 
riigihangetel osalemisega seotud 
kulud.

Abikõlblikud kulud



Nii loomemajanduse eksporditoetus, 
kui koostööprojektide toetus on 
avatud taotlemiseks

Toetuse taotlemine toimub jooksvalt    
läbi e-teeninduse 
https://aken.eas.ee

Lubatud on korduvtaotlemine, 
eelduseks edukalt lõppenud projekt

Taotlemine

https://aken.eas.ee/


Aitäh!

Karry Kukk
Kliendihaldur
Kliendikeskus 
karry.kukk@eas.ee

mailto:karry.kukk@eas.ee

