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Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on luua inkubatsioonikeskuste ja 
nõustamisteenuste rakendamise kaudu eeldused
- majandusstruktuuri muut(u)miseks, 
- uute ettevõtete tekkimiseks, 
- tänapäeva nõuetele vastavate toodete ja teenuste väljaarendamiseks, 
- välisinvesteeringute kaasamiseks, 
- uute töökohtade tekkimiseks Ida-Virumaal.
Avamine: 2023 I kvartal



Sihtgrupp, taotlemine

Ida-Viru ettevõtluskeskus (IVEK)
- Inkubatsiooniteenuste programmi loomine ja arendamine; 
Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ning nende partnerid
- Jõhvi digi-, meedia- ja ettevõtlusinkubaatori rajamine, sh 
inkubatsiooniteenuse pakkumine uutele ettevõtetele; 
- Narva tööstusinkubaatori rajamine, sh inkubatsiooniteenuse pakkumise 
osana välisinvesteeringute kaasamise protsessist; 
Programmiline tegevus elluviijate poolt



Toetusmäärad ja summad:

20 mln eur inkubatsioonikeskuste rajamiseks
 Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 kuni 31.12.2026 
- Sihtrühm ettevõtjad
- Toetus kohalikule taristule antav investeeringuteks ettenähtud abi (GE Art 56)

5 mln eurot nõustamis- ja teiste tugiteenuste arendamiseks
 Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 kuni 31.08.2029
- Sihtrühm ettevõtlusest huvitatud ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, 
alustavad ettevõtted
- Programmis osalevatele ettevõtjatele VTA, toetus 100%  
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Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on toetada Ida-Viru maakonna 
majanduse mitmekesistumist ja ettevõtjate konkurentsivõime 
kasvu kõrgemat lisandväärtust ning uusi töökohti loovate VKE-de 
investeeringute kaudu.
Avatud taotlemine.
Toetuse kogumaht on 15 mln € + omafinantseering
Avamine: 2023 I kvartal



Toetatavad tegevused

Toetatakse alginvesteeringu elluviimist, võimaldamaks uue ettevõtja või üksuse 
asutamist või uue kõrgema lisandväärtusega toote tootmist või teenuse pakkumist ning 
tootmisvõimsuse suurendamist.
Toetatakse järgmisi tegevusi, kui need on vajalikud lõikes 2 sätestatud tegevuse 
elluviimiseks:
1) masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ostmine;
2) tootearenduse läbiviimine;
3) punktis 2 nimetatud toetatud tegevuse tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;
4) ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, 
tootmis- ning teenindusprotsesside arendamine ja juurutamine;
5) punktis 1 toodud investeeringuga seotud olemasoleva või rajatava võrguühenduse projekteerimine ja 
väljaehitamine;
6) „ei kahjusta oluliselt“ printsiibi ja kliimakindluse hinnangute koostamine.



Sihtgrupp

Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kelle tegevusala või projekti, millele toetust 
taotletakse, tegevusala vastab järgmistele EMTAKi jagudele:

1) C jagu – töötlev tööstus, välja arvatud alajagu 102 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja 
säilitamine, 12 Tubakatoodete tootmine, 19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine, 2060 Keemilise kiu 
tootmine, 2410 Raua, terase ja ferrosulamite tootmine, 242 Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike 
tootmine, 243 Muude terase esmatöötlustoodete tootmine, 2446 Tuumkütuse töötlemine, 2452 Terasevalu, 
2591 Terasvaatide jms mahutite tootmine, 2893 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine alla 
kuuluv tubakatööstusmasinate tootmise tegevusala ja 301 Laeva- ja paadiehitus;

2) D jagu – elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, välja arvatud 35111 
Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast;

3) I jagu - majutus ja toitlustus; 

4) J jagu – info ja side;

5) M jagu – kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus.



Toetuse määr ja summad

Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast 
või taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise 
otsuses sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 31. august 2029. a. 
Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 36 kuud.
Toetust saab taotleda projektile, mille toetuse summa on vähemalt 30 000 eurot ning 
maksimaalselt 500 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on:
- 45 protsenti väikese suurusega ettevõtja korral
- 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtja korral
Vähese tähtsusega abina toetuse taotlemisel on toetuse maksimaalne osakaal 
abikõlblikest kuludest 80 protsenti
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