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Ärimentorprogramm (uus hooaeg 2016 I poolaastal)

Ärimentorprogramm on alustavate ettevõtjate toetamiseks 
mõeldud üheaastane arenguprogramm. 

Mentorprogrammi eesmärk on toetada ambitsioonikate 
alustavate ettevõtete kiiret arengut ning aidata kaasa uute 
alustavate eksportööride tekkele.

Ärimentorprogrammi raames saab alustav ettevõtja (mentii):

pidada nõu kogenud ettevõtjaga (mentoriga),

osaleda ettevõtlusalastel seminaridel,

laiendada oma kontaktvõrgustikku.

Programm on osalejatele tasuta ja selle raames ei saa taotleda

rahalist toetust.

Vaata lähemalt www.eas.ee/mentorlus
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Ärimudeli praktikum (alustatakse 2016.a II kvartalis)

Ärimudeli praktikum on koolitus- ja 
konsultatsiooniprojekt, mille käigus analüüsitakse 
osalevate ettevõtete ärimudeleid ning leitakse võimalusi 
nende uuendamiseks.  

Koolitusprojekt koosneb 2 etapist ning kestab ca 3 kuud:

I etapp - 2-päevane ärimudeli koolitus, ettevõtete sisesed 
konsultatsioonid ja ärimudelite kaardistamine konsultandi kaasabil, 
Grupi külastused osalevatesse ettevõtetesse ning seeläbi üksteise 
ärimudelite analüüsimine ja sellest õppimine;

II etapp – õppereis, kokkuvõttev seminar ja arutelu.

Koolitusprojekti I etapis osalemine on ettevõtetele
sümboolse tasu eest, õppereisil osalemise eest tasub
ettevõte 25% õppereisi kuludest.

Vaata lähemalt www.eas.ee/arimudelipraktikum
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Ettevõtte arenguprogramm 
(avaneb jaanuaris 2016)

Ettevõtte arenguprogrammi eesmärk on, et Eestis oleks rohkem 
ettevõtteid, kes suudavad maksta kõrget palka, investeerivad 
rohkem, teenivad suuremat kasumit ja on välisturgudel 
konkurentsivõimelised.

Ettevõtte arenguprogramm on mõeldud ambitsioonikatele 
ettevõtetele, kes soovivad areneda ja on valmis muutusteks.

Arenguprogramm koosneb kolmest etapist:
1. ettevõtte ambitsiooni ja muutusteks valmisoleku tuvastamine;
2. arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine;
3. arenguplaani elluviimine.

Ambitsioonikad ja heade kasvuväljavaadetega ettevõtted, kelle 
arenguplaani on EAS heaks kiitnud, saavad taotleda toetust 
arenguplaani elluviimiseks (maksimaalne toetussumma ühe
ettevõte kohta on 500 000 eurot).

Väikeettevõtted saavad toetust 45% projekti maksumustest, 
keskmised ettevõtted saavad toetust 35% projekti maksumusest.

Vaata lähemalt www.eas.ee/arenguprogramm
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Innovatsiooniosak (avaneb novembris 2015)

Osaku eesmärk on tihendada ettevõtjate koostööd 

ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega (kõrgkool, katselabor 

või intellektuaalomandi eksperdid). 

Projekt peab olema suunatud taotleja jaoks uudse lahenduse 

arendamisele, mille teostamiseks puuduvad taotlejal endal 

ressursid, teadmised, oskused või kogemused.

Toetus kuni 4000 eurot, osakaal projekti maksumusest on 

maksimaalselt 80%.

Hüvitatakse teenuste sisseostmist valitud teenusepakkujatelt.

Taotlejal ei tohi olla teenusepakkujaga varasemat koostööd.

Projekti kestus kuni 1 aasta.

Vaata lähemalt www.eas.ee/innovatsiooniosak
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Arendusosak (avaneb novembris 2015)

Meede on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
(VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia 
arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee 
toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna 
tippspetsialistide abi.

Arendusosaku toetus võimaldab VKE-l koostöös pädevate 
teenusepakkujatega teha innovatsiooniosakust süvendatumal määral 
erinevaid uuringuid veendumaks innovaatilise ideega jätkamise 
otstarbekuses. 

Toetus kuni 20 000 eurot, osakaal projekti maksumusest on 
maksimaalselt 70%.

Hüvitatakse teenuste sisseostmist valitud teenusepakkujatelt.
samuti arendustöötaja palgakulusid( kuni 50% projekti eelarvest) 
ning projekti läbiviimiseks vajalike materjalide ja tarvikute ostu 
kulusid (kuni 20% projekti eelarvest).

Projekti kestus kuni 18 kuud.

Vaata lähemalt www.eas.ee/arendusosak
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Starditoetus (avatud, jooksev taotlemine)

Suunatud ettevõtjale, kel on vähene ettevõtluskogemus ja kes 

vajab täiendavaid rahalisi vahendeid kõrget kasvupotentsiaali 

omava ettevõtte käivitamiseks. 

Toetus kuni 15 000 eurot, osakaal projekti maksumusest on 

maksimaalselt 80%, omafinantseering minimaalselt 20%.

Toetatavad kulud: 
uue- ja kasutatud põhivara soetamine ja liisimine;

põhivara paigaldamine ja seadistamine;

rakendustarkvara soetamine ja arendamine;

turunduskulude läbiviimine; 

ettevõtte käivitamiseks vajalikud tööjõukulud. 

Ettevõtte arenguteel käiakse koos 3 aastat.

Maakondlikud arenduskeskused (MAK) teostavad taotlejate 

eelnõustamist ning perioodilist arengunõustamist vähemalt kord 

poolaastas. 

Vaata lähemalt www.eas.ee/starditoetus
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Klastrite arendamise programm

Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste 

partnerite vaheline kooslus, kellel on sarnased majandushuvid 

ja kes soovivad ühiselt ellu viia klastri algatusi. 

Klastrialgatus on ühise tegevuse elluviimine ja pikaajalise 

strateegilise koostöö arendamine, mis on suunatud klastri

ettevõtjate ja teiste partnerite konkurentsivõime tõstmisele.

Lõplik toetusesaajate nimekiri selgub hiljemalt 24.11.
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Tehnoloogia arenduskeskuste 
programm

Tehnoloogia Arenduskeskute meetme eesmärk on ettevõtjate 
TA tegevuse, tehnoloogiaarenduse ning innovatsioonitegevuse 
edendamine ja kättesaadavuse parandamine. 

Taotlemine on lõppenud, aga võimalus on ühineda tegutsevate 
TAKidega.

2014-2020 tegutsevad TAKid:

AS Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

OÜ Tarkvara tehnoloogia Arenduskeskus

IMECC OÜ Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide 
Tehnoloogia Arenduskeskus

Vaata lähemalt www.eas.ee/tak
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Loomemajanduse tugistruktuurid

Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise esimene voor on 

lõppenud, uus voor avaneb 2017. a kevadel.

Võimalus on ühineda toetusesaajatega:

MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (kaasaegse kunsti valdkonna 

arendamine), 

SA Eesti Filmi Instituut (Eesti filmitööstuse valdkonna arendamine), 

MTÜ Music Estonia (Eesti muusika valdkonna arendamine), 

MTÜ Disainikeskus (disaini valdkonna arendamine), 

MTÜ IGDA Estonia (Eesti mängutööstuse arendamine)

MTÜ Loov Eesti (mobiilne loomemajanduse põhimõtetest lähtuv 

arendusprogramm, mida rakendatakse piirkondades, kus puudub 

loomemajanduse arenduskeskus)

Vaata lähemalt www.eas.ee/loomemajandus
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Maakondlike arenduskeskuste (MAK) teenused

MAKid on EASi koostööpartnerid kõikides maakondades –

kohaliku tasandi arendusorganisatsioonid, mis tegelevad 

tervikliku arendamisega.

EASi ja Euroopa struktuurifondide toel pakutakse igas 

maakonnas tasuta:

infot ja abi kõigi toetusvõimaluste kasutamisel,

nõustamist ettevõtte alustamisel ja arendamisel „sünnist-

surmani“,

koolitusi ja infopäevi,

mentorlust,

muid ettevõtluse edendamise tegevusi.

Vaata lähemalt www.arenduskeskused.ee
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Eesti Kosmosebüroo
EAS on Eesti kosmosepoliitika ettevõtluse ja rahvusvahelise 
koostöö peamine edendaja Eestis, täites paljude tegevuste 
elluviimisel rakendusasutuse rolli.

Kosmosebüroo tegevused:

ettevõtjate nõustamine ESA projektide koostamisel, taotlemisel, 
elluviimisel ning aruandluse koostamisel,

osalemine ESA juhtorganite töös,

koostööprojektide initsieerimine, hindamine/valimine, haldamine,

ESA teaduspotentsiaali ja infrastruktuuri võimalustest teavitamine 
ning Eesti ettevõtjate ja TA asutuste vahendamine selle 
kasutamisel,

ESA programmide vahendamine Eestisse,

kosmosevaldkonna koolituste, seminaride ja ürituste korraldamine 
ning kosmose ettevõtluse propageerimine ja nõustamine,

ettevõtjate nõustamine EUMETSAT-i hangetel osalemisel.

Vaata lähemalt www.eas.ee/kosmos
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Horisont 2020
Euroopa Liidu raamprogramm „Horisont2020" on suurim 

teadusuuringuid ja innovatsiooni toetav programm Euroopa 

Liidus.

Programmi eelarve aastateks 2014-2020 on 70 miljardit eurot, 

millest 20% suunatakse ettevõtlusse.

Ettevõtetele on eraldi programm nimega VKE-de instrument 

(SME instrument), kuid koos teaduasutustega võivad ettevõtted 

saada rahastust ka peaaegu kogu ülejäänud programmi 

ulatuses.

Programmis toetatakse tipptasemel teadust, 

ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning 

juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil.

Vaata lähemalt www.horisont2020.ee
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Innovaatilised riigihanked
Tegemist on nõudluspoole poliitika ühe instrumendiga, mis on 

suunatud riigi kui targa tellija väljakujundamisele.

Programmi eesmärk suurendada riigi rolli innovaatiliste

lahenduste hankijana, et luua ja arendada uudsete toodete ja 

teenuste turgu. 

Üheks tegevuseks on hangete korraldamise meede (eelarve ca 

18 miljonit eurot), mille raames läheb suurem osa sellest rahast 

ettevõtlusse, kus siis töötatakse välja avalikule sektorile ehk 

hankijale vajalik innovaatline toode, teenus või ehitustöö. 

Ettevõtjad osalevad protsessis läbi riigihanke menetluse, kus 

parim pakkuja välja selgitatakse.
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Ekspordivaldkonna koolitused

Ekspordikoolituste sihtgrupiks on tegutsevad väike- ja 
keskmise suurusega eksportöörid, kes vajavad infot ja 
nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks 
välisturule sisenemiseks. 

2015.-2016. õppeaasta koolitusteemad
Välisturu uuring
E-kaubandus eksportijale
Koduleht välisturu jaoks
Eksport sotsiaalmeedia abil
Uute klientide leidmine välisturul
Teenuste eksport (IT-teenused, inseneri- ja projekteerimisteenused, 
tervishoiuteenuste)
Ekspordiplaani koostamine algajatele (3-päevane)
Ekspordiplaani koostamine eksportijale (3-päevane)

Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€+km, mis sisaldab 
koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja 
kerget lõunat. 3-päevase koolituse osalustasu ühele 
inimesele on 75€+km.

Vaata lähemalt www.eas.ee/ekspordikoolitused
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Sihtturuseminarid

Sihtturuseminari eesmärk on anda osalejale võimalus oma 

ettevõte paremaks turule sisenemiseks ette valmistada. 

Seminaril käsitletakse järgmisi teemasid: 

sihtriigi äritegevuse tutvustus;

fookuses oleva sektori tutvustus;

sihtriigi ärikultuur ja selle eripärad;

praktilised näited ja kogemuste jagamine.

Vaata lähemalt www.eas.ee/ekspordikoolitused
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Infoteenused eksportööridele

Kontaktiotsingu teenus - lihtne andmebaasiotsing, mille 

raames saab Eesti eksportöör andmebaasidest väljavõtte 

välisettevõtete kontaktidega, kellega ühendust võtta. 

Teenus on Eesti ettevõttele tasuta.

www.tradewithestonia.com – Eesti ettevõtete 

andmebaas, mis annab võimaluse ennast välismaistele

ostjatele ja partneritele nähtavaks teha. Andmebaasi 

eesmärk on luua liitunud ettevõtetele uusi 

ekspordisuhteid. Liitumine on tasuta.

Ekspordikompass - eksportööridele mõeldud infoleht EASi

poolt pakutavatest teenustest, ilmub kord kvartalis. 

Infolehega liitumine www.eas.ee/ekspordikompass. 
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Ekspordinõunike teenused

EAS pakub ettevõtetele välisriigis resideeruva ekspordinõuniku 

teenuseid hetkel üheksal sihtturul – Soome, Rootsi, 

Suurbritannia, Taani, Saksamaa, Norra, Prantsusmaa, Holland ja 

Hiina. 

EASi ekspordinõunike poolt pakutavad teenused Eesti 

ettevõtetele

Eelnõustamine välisturule sisenemiseks

Eelnõustamise ja päringute teenuse raames aitab ekspordinõunik Eesti 

ettevõtetel leida esmase info ekspordituru kohta, et otsustada, kas see turg 

on sobilik teie tootele/teenusele ning kuidas turule sisenemist planeerida.

Ekspordipartneri otsing (tasuline teenus, 500 eurot)

Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv 

konsultatsiooniteenus välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige 

ekspordipartneri (edasimüüja, agendi, importööri, esindaja, lõppkliendi jne) 

leidmiseks. Teenuse olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile 

vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu 

huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, 

vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine.

Vaata lähemalt www.eas.ee/ekspordinounikud
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Aasia turu nõustamisteenused

Aasia infokeskuses pakutavad teenused on hetkel suunatud 

Hiina turule siseneda soovivatele eksportööridele. 

Hiina-suunaliste teenuste paketis sisalduvate toodete 

eesmärgiks on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele 

suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina 

sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna alal. 

Teenused jagunevad järgmiselt:

Turule sisenemise nõustamine – vastame päringutele ja hindame 

valmisolekut turule sisenemiseks

Turuanalüüside koostamine – kogume infot ja teeme vajaliku sihtturu 

analüüsi

Ekspordipartneri taustakontroll – viime läbi taustauuringu ja jagame 

näpunäiteid

Vaata lähemalt www.eas.ee/eksporthiina
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Riiklikud ühisstendid

Riiklik ühisstend välismessil loob ettevõtetele väga head 
võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja 
teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja 
tarbijatele. 

Eesti ühisväljapanek presenteerib Eesti riiki ja meie 
ettevõtete võimalusi kõige atraktiivsemal moel, väljapanek 
on külastajatele meeldejääv ja eksponentidele mugav 
töökeskkond.

Sõltuvalt messi spetsiifikast on ühisstendile oodatud 6-16 
osalejat järgmistest sihtrühmadest:

eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtjad;

ettevõtluse edendamisega tegelevad organisatsioonid;

ettevõtetega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused.

EAS jätab endale õiguse küsida ühisstendile kaasatud 
ettevõtjatelt osalemistasu. 

Messikalender www.eas.ee/messid
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Kontaktreisid (algavad 2016. a II poolaastal)

Kontaktreis on mõeldud ettevõtjatele, kes soovivad kohapeal 
tutvuda enda jaoks uue võimaliku eksportturuga ning 
paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest 
konkreetses riigis. 

Kontaktreisi  sihtrühm: 
alustavad eksportöörid, kellel on kohene valmisolek oma toote või 
teenuse ekspordiks,
tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda oma ettevõtte jaoks 
uue ekspordituruga.

Kontaktreisi peamised tingimused
Kontaktreisil osaleb 6-10 ettevõtet, kestus on 2 täispäeva

(lisanduvad sõidupäevad).

Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt 

alustada eksporti.

Osalustasu on 1 000 eurot + KM.

Vaata lähemalt www.eas.ee/kontaktreisid
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Messikülastused

Messikülastuse eesmärk on:

anda Eesti ettevõtetele võimalus viia end kurssi uute toodete ja 
tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul;

motiveerida ettevõtteid panustama tootearendusse ja uutesse 
tehnoloogiatesse, et tugevdada oma konkurentsivõimet 
eksportturgudel;

innustada ettevõtteid otsima ja märkama võimalusi oma toodete ja 
teenuste ekspordi kasvatamiseks;

julgustada Eesti ettevõtteid osalema EAS-i poolt organiseeritud Eesti 
ühisstendidel, tutvustades ühisstendide võimalusi ja ettevõtete 
koostööst tulenevat kasu.

Messikülastus on 3-päevane, millest 2 täispäeva on 
ettevõtetel võimalus individuaalselt messiga  tutvuda. 

Osalustasu on 200 eurot inimese kohta.

Vaata lähemalt www.eas.ee/messikylastus
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Loomemajanduse eksporditoetus 

Toetuse eesmärk on tõsta ekspordivõimekust loomemajanduse 

valdkondades tegutsevates ettevõtetes.

Toetatavad tegevused:

teabe ja kontaktide vahendamine, 

ettevõtjate seminaride, koolituste, õppereiside, 
kontaktürituste, arenguprogrammide, nõustamise ja 
mentorluse korraldamine, 

uute toodete ja teenuste väljaarendamine ning nende 
turuletoomine,

messidel osalemine, 

uutele turgudele sisenemiseks vajalike uuringute läbiviimine.

Toetus kuni 50 000 eurot, osakaal projekti maksumusest on 

maksimaalselt 70%.

Projekti kestus kuni 12 kuud.

Vaata lähemalt www.eas.ee/loomemajandus
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Meeldivat
koostööd soovib

Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus

www.eas.ee
www.estonia.eu


