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Eesmärk:

Soodustada Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamist seoses põlevkivisektori
osakaalu vähenemisega. Selleks toetame ettevõtjate investeeringuid uute toodete
tootmiseks ja teenuste pakkumiseks, ettevõtete ja üksuste rajamiseks ning seeläbi uute
töökohtade loomiseks.

Eesmärk, sihtgrupp ja taotlemine

Toetusskeem avatud

august 2022 – aprill 2026

Toetatavad projektid tegevusala põhiselt:

❖ mäetööstus (jagu B, välja arvatud alajaod 05, 06 ja

091);

❖ töötlev tööstus (jagu C, välja arvatud alajaod 12, 192,

2060, 2410, 242, 243, 2446, 2452, 2591 ja 301);

❖ elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga

varustamine (jagu D ja vaid GBER art 41);

❖ info ja side (jagu J)

❖ kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus (jagu M)

Jooksev taotlemine

Projekti periood reeglina kuni 

36 kuudVälistused tulenevalt ÕÜF määrusest (sh fossiilkütused, tuumajaamad, 

tubakatööstus), riigiabist, EL rahastusperioodi 2021-2027 õigusaktidest



Toetatavad tegevused

1. Alginvesteeringud ehk VKE-de 

põhivarainvesteeringud uutesse ettevõtetesse, 

üksustesse ja toodete tootmisse

2. Uut majandustegevust soodustavad 

alginvesteeringud ehk suurettevõtete 

põhivarainvesteeringud (uued ettevõtted või 

üksused; või uued tooted EMTAK 4-k erisusega)

3. Taastuvallikatest toodetud energia 

edendamisse tehtavad investeeringud (v.a 

tuule- ja päikesepargid)

4. Tugitegevused – sh projekteerimine, 

hinnangute koostamine, infra arendus, 

võrguühendused

5. TA tegevused – rakendusuuringud, 

tootearendus, IO esmakaitse

6. Koolitusabi 

v.a Töötukassa antavatel tingimustel



Mida mõõdame?

+1000 FTE

Vähemalt 20 toetatud 

ettevõtet

+153M € erasektori 

investeeringuid

Põhinäitajad:

✓ Projekti tulemusena Ida-Virumaal loodud töökohad

✓ Tegevusala keskmist ületav palgatase

✓ Erasektori investeeringute maht

✓ Lisandväärtus töötaja kohta

Panus „EESTI 2035“ kontekstis:

✓ tööjõu tootlikkus osakaaluna ELi keskmisest

✓ väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-27 kesk.

✓ teadus- ja arendustegevuse kulud erasektoris

✓ Ressursitootlikkus

✓ Ligipääsetavus

✓ Soolise palgalõhe vähendamine

Teatavad erisused lubatud:

✓ Reeglina kõik töökohad aasta pärast projekti lõppu 

v.a +50M € ja +100 töökohta loovad projektid, mille puhul vähemalt pooled esimesel aastal 

ja ülejäänud EISiga kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 31.12.2028



Toetuse summad ja piirmäärad

0,1M € või 0,2M € toetust loodud töökoha eest (sõltuvalt palgatasemest)

Projektid kuni 50M € - kuni 10M € toetust
Projektid üle 50M € - kohandatud 

abisumma valemi alusel kuni 18,75M €

TA mahukate projektide erisus

Minimaalselt 5 FTE ja 0,5M € toetusena Omafinantseering vähemalt 35%

Taastuvenergeetika käitised kuni 15M €

Koolitusabi kuni 0,5M €Tugitegevused kuni 0,2M € (VTA)

Toetuse osakaalud 25-80% vahel ja tulenevad riigiabist



Eelnõustamine kui taotlemise esimene etapp

Eelnõustamise käigus esitatakse projektiplaan, mis hõlmab: 

1) taotleja strateegiline eesmärk;

2) projekti tegevuste kirjeldus, sealhulgas arendatava toote, teenuse, protsessi või tehnoloogia uudsust, 

innovatiivsust ning turuanalüüsi hõlmav kirjeldus, kui projekt hõlmab TA tegevusi;

3) projekti tegevuste ajakava;

4) projekti tegevuste oodatavad tulemused lähtuvalt §-st 3 ja finantsprognoos rakendusüksuse 

määratud vormil;

5) projekti tegevuse eelarve maht ja rahastamisallikas, tuues välja, kas tegevust rahastatakse taotleja 

omavahenditest, käesoleva määruse alusel taotletavast toetusest või muust avaliku sektori vahendist, 

märkides konkreetse rahastamisallika;

6) ülevaade projekti tegevuste eest vastutava meeskonna varasemast kogemusest ning kompetentsist;

7) projekti tegevuste oodatav pikaajaline ja strateegiline mõju taotleja äritegevusele;

8) dokumendid, mis tõendavad, et projekti puhul on tagatud (või tagamisel) vastavus „ei kahjusta 

oluliselt“ põhimõttele ning  projekti kliimakindlus (võib võtta mitu kuud)



Aitäh!
Andres Kikas

MKM, majandusarengu osakond

andres.kikas@mkm.ee


