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Osaku meetmete eesmärgid

• Osaku tüüpi toetusskeeme rakendatakse selleks, 
et võimaldada väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel (VKE), kellel endil sageli napib 
ressurssi innovatsiooniks (nt uute toodete, 
teenuste, tehnoloogiate, protsesside 
väljatöötamiseks või seniste oluliseks 
uuendamiseks), ligipääsu ettevõttevälisele 
vastavale teadmisele ehk ergutada teadmus- ja 
tehnoloogiasiiret.

• Osaku tüüpi toetusskeemide peamine eesmärk on 
stimuleerida tihedamat koostööd VKE ja 
innovatsiooniteenuse pakkuja vahel, kelleks 
enamasti on piirkonna teadusasutus või ülikool. 



EAS Innovatsiooni- ja 
arendusosaku eesmärgid
• Innovatsiooniosaku eesmärk on 

esmakordsete kontaktide loomise soodustamine 
(st taotlejal ei tohi olla teenusepakkujaga 
varasemat koostööd). Innovatsiooniosakut 
iseloomustab lihtne taotlemine, kiire menetlus, 
vähene halduskoormus. 

• Arendusosaku eesmärk on soodustada 
jätkukoostööd, et tekiks sünergia ning 
võimaldada ettevõttel saada oma idee 
teostatavuse ja tasuvuse kohta igakülgset teavet. 
Vajadusel kasutada ka teenuseid, mis on 
vajalikud uue toote või teenuse arenduse 
lõppfaasis enne kommertsialiseerimist (nt 
sertifitseerimine, patendi taotlemine) 



Osakud arvudes

Meetme eelarve 10 mln eur, sellest:

4 mln eur innovatsiooniosak

6 mln arendusosak

Meetme tegevusi rahastatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERDF)



Toetatavad tegevused
• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine; 
• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide 

korraldamine;
• teostatavus- ja tasuvusuuringute 

korraldamine;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisaini-

lahenduse alane õiguskaitse nõustamine, 
uuringud ja registreerimine; 

• metroloogia, standardiseerimise ja 
sertifitseerimise alane nõustamine; 

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning 
nende juurutamine. 



Abikõlblikud kulud

• Innovatsiooniosakus sisseostetavate
teenuste kulud (teenusepakkujate ring 
on piiratud!).

+ arendusosakus lisaks:
• Arendustöötaja personalikulu kuni 50% 

projekti abikõlblikust summast.
• Materjalide kulud, kuni 20% projekti 

abikõlblikust summast.



Võimalikud teenusepakkujad
• teadus- ja arendusasutus; 
• õppeasutus, mis omab kõrgharidustaseme õppe läbiviimise 

õigust, 
• Tehnoloogia arenduskeskus (TAK),
• Eesti standardikeskus, 
• Eesti metroloogia keskasutus, 
• Euroopa Liidus akrediteeritud kalibreerimis- ja katselabor, 
• Patendiamet, 
• MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde keskus, 
• patendivolinikud
• juriidiline isik, mis osutab insenertehnilisi teenuseid ja 

vastab kehtestatud valikukriteeriumitele; 
+ arendusosakus lisaks:
• juriidiline isik, mis osutab oma pädevusvaldkonnas 

nõustamisalaseid ja uuringute läbiviimisega seotud 
teenuseid ning vastab kehtestatud 
valikukriteeriumitele



Innovatsiooniosak

Eesmärgiks tekitada esmakordseid kontakte 
ettevõtja ja innovatsiooniteenuse pakkuja vahel. 
Innovatsiooniosaku raames tehtava esmakordse 
koostöö ergutamine aitab laiendada ettevõtjate hulka, 
kes kasutavad oma äriprotsesside planeerimisel uut 
innovaatilist teadmist.

Toetus kuni 4000 eur

Toetuse määr kuni 80%

Projekti kestus kuni 12 kuud.

Teenusepakkujate ring veidi kitsam kui arendusosakus



Arendusosak

Eesmärgiks on toetada jätkukoostööd ettevõtja ja 
innovatsiooniteenuse pakkujate vahel.

Toetus kuni 20 000 eur

Toetuse määr kuni 70%

Projekti kestus kuni 18 kuud

Teenusepakkujate ring konsultatsioonifirmade võrra 
laiem kui innovatsiooniosakus.



Taotlemine

– Taotlus esitatakse EASi e-teeninduses.

– Toetust saab taotleda jooksvalt.

– Taotlejaks saab olla VKE.

– Innovatsiooniosaku taotlemine ei ole eelduseks 
arendusosaku taotlemiseks.

– Arendusosakut ei saa taotleda enne kui 
eelnenud innovatsiooniosaku projekt on 
lõppenud st lõpparuanne on kinnitatud.



Välistused

Ei toetata tasemeõpe või täienduskoolitus, sh kutseõppe 
tasemeõpe, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, 
magistri-, doktori- või doktorikraadijärgne õpe, 
erialakoolitus, täiendõpe ning muud samalaadsed 
koolitused või õppereisid; 
Ei toetata ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist, 
kuigi meetme raames tehtavate tegevuste tulemid võivad 
sellesse osaliselt panustada. 
Toetus ei hõlma litsentside ja sertifikaatide pikendamiseks 
teostatavaid tegevusi. 



Piirangud

• Taotleja juures töötav isik ei tohi olla 
projekti kestel ega 1a jooksul enne 
projekti algust teenusepakkuja palgal.

• Innovatsiooniosaku taotlejal ei ole 
taotluse esitamisele eelneva aasta 
jooksul olnud kehtivat lepingut 
teenusepakkujaga. 



Aruandlus

.Kui arendusosaku projekt pikem kui 12 kuud tuleb 
esitada ka lühike(kuni 2lk) vahearuanne. 
Aruandlusperioodi pikkus 9-12 kuud.
Lõpparuanne esitatakse 30 päeva peale projekti 
lõppu.
Aruande menetlusaeg kuni 20 tööpäeva.
Toetuse väljamaksmine toimub ühes osas peale 
projekti tegevuste läbiviimist, vahemakseid ei toimu.



Hinnapakkumised

• Arendusosakus eraturu 
konsultatsioonifirmalt teenuste ostmisel 
tuleb alati esitada 3 hinnapakkumist 
ning lähteülesanne olenemata teenuse 
maksumusest.

• Muude teenuste puhul tuleb esitada 
lähteülesanne ja 3 hinnapakkumist 
teenuste ostul alates 5000 eurost. Alla 
selle piisab ka 1 hinnapakkumisest.



Ettevõtte 
arenguprogramm



MIKS?

ETTEVÕTTE 
KONKURENTSIVÕIME 

KASV

PAREMAD 
MAJANDUS -
TULEMUSED

Strateegiline 
planeerimine, 

selgete eesmärkide 
püstitamine

Ettevõtte 
keskendumine 

suuremat 
lisandväärtust 

loovatele tegevustele



KELLELE

SOOVIVAD 
KASVADA

Ambitsioonikatele ettevõtetele, kes:

VALMISOLEK 
INVESTEERIDA

SOOVIVAD 
ARENDADA JA 
TURULE TUUA 
UUSI TOOTEID 
JA TEENUSEID



KEDA OOTAME?

Info- ja kommunikatsiooni-

tehnoloogia (IKT) 

horisontaalselt läbi 

teiste sektorite 

TÖÖSTUSETTEVÕTET

TEENUSETTEVÕTET, KES TEGUTSEB 

NUTIKA SPETSIALISEERUMISE 

VALDKONDADES

Tervise-

tehnoloogiad 

ja -teenused

Ressursside 

väärindamine



MIDA OOTAME?

KÕRGEMAID PALKASID 

SUUREMAID INVESTEERINGUID 

KASUMI TEENIMIST

Lisandväärtuse kasvu vähemalt 10%, mis tähendab:

Ettevõtte müügitulu kasv vähemalt 10%



ÜLESEHITUS



Ettevõte 
koostab strateegiliste 

eesmärkide 
elluviimiseks 
arenguplaani 

Põhjaliku 
ettevalmistuse 

tulemusena 
valmib hästi 

toimiv ning pikalt 
ette vaatav 
arenguplaan

EAS toetab ja 
suunab ettevõtet 

arenguplaani 
koostamisel 

ARENGUPLAANI VÄLJATÖÖTAMINE



RAHALISED VÕIMALUSED

Programmi 

kogu eelarve 

73 milj. €

Maksimaalselt

500 000 €

ettevõtte 

kohta

Suurettevõtete 

toetus

25% projekti 

maksumusest

Keskmistele 

ettevõtetele 

toetus

35% projekti 

maksumusest

Väikeettevõtete 

toetus

45% projekti 

maksumusest



TINGIMUSED

8 või enam 

töötajat

Tegutsemine 

vähemalt 3 

aastat

Enne uut 

projekti peab 

vana olema 

edukalt 

lõpetatud

Projekti pikkus 

18 kuud

Eksport või 

viimase 3 a. 

müügitulu kasv 

10% aastas



TOETATAVAD TEGEVUSED

Personali 

arendamine
Protsessi 

arendamine

Uue ja nutika 

toote tootmiseks 

vajamineva 

väikeseadmete 

ostmiseks (max

200 000 eur)

Müügi- ja 

turundus -

tegevuse 

arendamiseks

Uue toote ja 

teenuse 

arendamine



EASi TUGI 
EKSPORTÖÖRIDELE



Teenused eksportööridele

Koolitused ja 

seminarid

Sihtturu 
seminarid

Ekspordi 
koolitused

Koolitus-
programmid
…

Nõustamis-

teenused

Nõustamine 
välisturul

Nõustamine 
Hiina turu osas

…

Ärivõimaluste 

loomine

Ekspordipartneri 
otsingu teenus

Ühisstendid 
välismessidel

Messikülastused 
välismessidel

Kontaktreisid 
välisturgudele

…



Koolitused ja seminarid

• Sihtturu seminarid (9 turgu)

• Ekspordi valdkonna koolitused

– Ekspordiplaani koostamine

– Turu-uuringu tegemine

– Koduleht välisturu jaoks

– E-kaubandus

– Klientide otsimine välisturul

– IT teenuste eksportimine

– ...



• Ekspordinõunike teenused välisturul

– Info turuvõimaluste kohta

– Nõustamine turule sisenemisel

– Ekspordipartneri otsing (tasuline teenus)

• Hiina turu osas nõustamine 

– Turule mineku valmisoleku kontroll

– Ekspordipartneri taustakontroll

– Turuülevaadete koostamine (tasuline teenus)

Nõustamisteenused



Ärivõimaluste loomine

• Ekspordipartneri otsingu teenus

• Välisfirmade ostusoovide vahendamine

• Kontaktreisid välisturuga tutvumiseks

• Välismesside ühiskülastused

• Eesti firmade ühisstendid välismessidel



Kontaktreisid

• Eesmärk – potentsiaalsetelt klientidelt 
esmase tagasiside saamine oma tootele

• Kellele suunatud – uuele turule minna 
soovivad eksportivad väikeettevõtted

• Millised turud 2016 – Saksamaa, 
Holland, Taani, Suurbritannia, Iirimaa, 
Türgi, Kasahstan, Belgia



Messikülastused

• märts Foodex, Jaapan, toidukaubad

• september SMM, Saksamaa, laevaehitus

• oktoober K-Messe, Saksamaa, plastitööstus, 

• november Electronica, Saksamaa, elektroonikatööstus

• jaanuar Bau, ehitusmess Saksamaal

• veebruar Gulffood, AÜE, toidukaubad

• oktoober ByggReisDeg, Norra, ehitusmaterjalid

• november Productronica, Saksamaa, elektroonika tööstus

• november Agritechnica, Saksamaa, masinatööstus



EESTI ÜHISSTENDID 2016 2017 2018 * 2019 *

Ehitusmaterjalid
NordBygg
Stockholmi ehitusmess

ByggReisDeg
Norra ehitusmess

NordBygg
Stockholmi ehitusmess

ByggReisDeg
Norra ehitusmess

Ehitusmaterjalid
Bau Messe 
Saksamaa, München

Bau Messe 
Saksamaa, München

Väikelaevaehitus
Düsseldorfi paadimess
Saksamaa

Düsseldorfi paadimess
Saksamaa

Düsseldorfi paadimess
Saksamaa

Masinatööstus
ONS
Norra off-shore tehnika

Agritechnica
Saksamaa

ONS
Norra off-shore tehnika

Agritechnica
(Saksamaa)

Masinatööstus 
Elmia allhanke mess
Rootsi

Elmia allhanke mess
Rootsi

Elmia allhanke mess
Rootsi

Elmia allhanke mess
Rootsi

Masinatööstus 
Alihankinta
Soome

Alihankinta
Soome

Alihankinta
Soome

Alihankinta
Soome

Elektroonikatööstus
Electronica
Saksamaa, München

Productronica
Saksamaa, München

Electronica
Saksamaa, München

Productronica
Saksamaa, München

ITC & StartUp´s
Mobile World Congress
Barcelona

Mobile World Congress
Barcelona

Mobile World Congress
Barcelona

Mobile World Congress
Barcelona

ITC ja meditsiin
ConhIT (meditsiin ja IT)
Saksamaa, Berliin

conhIT (meditsiin ja IT)
Saksamaa, Berliin

conhIT (meditsiin ja IT)
Saksamaa, Berliin

conhIT (meditsiin ja IT)
Saksamaa, Berliin

ITC ja keskkond
SmartCity
Barcelona

SmartCity
Barcelona

SmartCity
Barcelona

SmartCity
Barcelona

Kaitsetööstus
Eurosatory 
Prantsusmaa, Pariis

DSEI kaitsetööstuse mess
Suurbritannia, London

Eurosatory 
Prantsusmaa, Pariis

DSEI kaitsetööstuse mess
Suurbritannia, London

Kaitsetööstus
UMEX
Abu Dhabi

IDEX
Abu Dhabi

UMEX
Abu Dhabi

IDEX
Abu Dhabi

Toit, joogid, tarbekaup
Canton Fair   
Hiina 

Canton Fair   
Hiina 

Canton Fair   
Hiina 

Canton Fair   
Hiina 

Logistika sektor
Transport Logistic Messe
Saksamaa, München

Transport Logistic Messe
Saksamaa, München

Logistika sektor
TransRussia
Moskva

TransRussia
Moskva



Eesti ühisstend Hiinas Canton Fair messil



Eesti ühisstend messil Mobile World Congress



Eesti ühisstend Saksamaa paadimessil BOOT



Tänan!

www.eas.ee

http://www.eas.ee/

