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STARDITOETUS

• Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 

24 kuud.

• 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.

• Varasemalt EASi all, 01.aprillist rakendab Starditoetuse meedet Riigi Tugiteenuste 

Keskus (RTK) ja maakondlikud arenduskeskused



STARDITOETUS

• https://www.arenduskeskused.ee/te

enused/starditoetus/

• https://www.rtk.ee/starditoetus

https://www.arenduskeskused.ee/teenused/starditoetus/
https://www.rtk.ee/starditoetus


KASVUETTEVÕTJA MENTORPROGRAMM

• Mentorlus, personaalne lähenemine

• Koostatakse kasvuettevõtte tegevuskava kaheks aastaks

• Seminarid/koolitused

• Sihtgrupp: 3-5 aastat tegutsenud ettevõtja, kellel on konkreetsed ja ambitsioonikad 

eesmärgid ning kes kavandab tootearendust ja/või planeerib eksporti.

• Kandideerimise tähtaeg on 31. mai 2019! 



TURISMIETTEVÕTETE ÄRIMUDELITE
ARENDAMISE KOOLITUSPROGRAMM

• Ärimudeli arendamise koolitus

• Sihtgrupp: Sihtgrupp: Uute ärimudelite arendamise programmis on oodatud osalema 

väliskülastajatele teenuseid pakkuvad turismiettevõtjad: majutusettevõtjad, 

toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, giiditeenuse ja aktiivse puhkuse pakkujad, 

sündmuste ja konverentside korraldajad, turismiatraktsioonide haldajad, 

turismivaldkonna erialaliidud ja ühendused



NÕUSTAMINE MAAKONDLIKES
ARENDUSKESKUSTES

• Tasuta ärinõustamine pakub kõigile ettevõtjatele võimaluse teha läbimõeldud 

arendusotsuseid ja saavutada oma äriplaanis seatud eesmärgid.

• Ettevõtjate nõustamine maakondlikes arenduskeskustes on kõigile tasuta

• Annavad nõu kõigi alustava ettevõtja teekonna sammude astumisel

• Jagavad infot toetusvõimaluste, maakonna ettevõtluse ja eraturu konsultantide 

teenuste kohta

• aitavad läbi mõelda äri- ja arenguplaane

• eelnõustavad ja eelhindavad võimalikke starditoetuse taotlejaid



INNOVATSIOONIOSAK

• Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem innovatsiooniosaku 
toetust saanud. Koostöö teadusasutustega

• Maksimaalne toetus 4000 eurot, 20% omafinantseering

• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

• teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.



ARENDUSOSAK

• Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks 
kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. Eeluuringut toetav meede

• Maksimaalne toetus 20 000 eurot, 30% omafinantseering

• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

• teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;

• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.



TOOTEARENDUSE TOETUS

• Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad

• Maksimaalne toetus 20 000 eurot, 30% omafinantseering.  Arendustegevus.

• Töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;

• Vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;

• Tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;

• Tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.



TOOTEARENDUSE MEISTRIKLASS

• Sihtgrupp: ettevõtted, mis soovivad turule tuua uusi tooteid ja/või teenuseid ning millel 

on ambitsioon kasvada ja võimekus oma ambitsiooni realiseerida.

• Koolitussari Tallinnas, algus septembris

EASi Tootearenduse meistriklassi läbinu:

• mõistab tootearenduse protsessi;

• oskab koostada tootearendusplaani;

• on omandanud teadmised, kuidas plaan ellu viia;

• teab, kuidas jõuda ideest valmis toote või teenuseni.



LOOMEMAJANDUSE EKSPORDITOETUS

• Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse 

valdkondades.

• EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse 

ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

• Maksimaalne toetus 50 000 eurot, 30% omafinantseering



LOOV EESTI

• Loov Eesti on loomemajanduse arenduskeskus.

• Meie missioon on loova mõtlemise osakaalu suurendamine ettevõtete poolt

müüdud toodete ja teenuste hinnas ning Eesti majanduses laiemalt.

• Korraldavad koolitusi, üritusi, innovatsioonipäevakuid, mentorlus, 

inkubatsiooniprogrammid, eksport



LOOV EESTI + MAA

EESMÄRK:

• aidata kaasa piirkonna kasvule

• edendada ettevõtlust ja luua töökohti

• suurendada piirkonna atraktiivsust

KELLELE?

• Ettevõtjad

• Loomeettevõtjad

• Loovisikud



PESA PROGRAMM

• PESA on veebipõhine arendusprogramm, mille vahendusel on võimalik saada

tugiteenuseid oma idee arendamiseks. 

• Professionaalsed koolitajad nagu näiteks Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), Indrek

Maripuu (Neitsijärve Loovusait), Sixten Heidmets, Markko Karu ning mentorid nõustavad

ja suunavad toote/teenuse arendamist, üheskoos kaasatakse eri valdkondade eksperte ja 

äriingleid. 

• PESA keskkonda on koondatud info ettevõtlusest, tootearendusest, investeeringutest ja 

eksportturgudest ning PESA teenused on keskkonnaga liitunutele turuhinnast

soodsamad.



PESA+ PROGRAMM

• PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga

alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid

teadmisi

• PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja 

rahvusvahelise mentorporgrammi.

• Regulaarsed mentorkohtumised ning mõned grupikoolitused.

• Programmi lõpuks on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad

läbirääkimiste partnereid sihtriikides.


