SEKKUMISE FAKTILEHT:

Väikeettevõtlustoetus
/по-русски см. ниже/
Meetme nimetus ja maht:
Väikeettevõtlustoetus – 15 miljonit eurot.

Kliimaneutraalsusele üleminekust tulenev väljakutse ja arenguvajadus, mis tingib meetme väljatöötamise; seos õiglase ülemineku
fondi (ÕÜF) eesmärkidega:
•

•

Meede panustab järgmise ÕÜFi eesmärgi täitmisesse: toetada majandust,
tööhõivet, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised
sotsiaal-majanduslikud katsumused seoses Euroopa Liidu 2030. aasta energia- ja
kliimaeesmärkide ja 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisega.
Tegevuste keskmes on väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) võimekuse
kasv struktuur- ja inimkapitali kasvatamise kaudu, et luua suurema lisandväärtusega töökohti ning samuti suurema lisandväärtusega ja/või ringmajanduse põhimõtteid järgivaid tooteid, teenuseid, protsesse ja tehnoloogiaid, mis on tööhõive
säilimise ning pikaajalise konkurentsivõime hoidmise ja suurendamise eeldus.
Ringmajanduse edendamist toetab ka hoonete taaskasutamine uutes funktsioonides.

Meetme eesmärk ja eesmärgi lühikirjeldus:
Meetme eesmärk on Ida-Virumaal tegutsevate VKEde mitmekesistamine ja ümberkorraldamine ning uute ettevõtete loomine, suurendamaks pikaajalist konkurentsivõimet
uuenduslike, ringmajanduse põhimõtetele vastavate ning suurema lisandväärtusega
toodete, teenuste, tehnoloogiate ja protsesside väljatöötamise kaudu.

Meetme eesmärgid:
• Uute VKEde loomine;
• Uute toodete, teenuste või tehnoloogiate loomine;
• Protsesside ümberkujundamine või loomine.

Toetatavad tegevused:
•
•
•
•
•
•

Investeeringud väikese- ja keskmise suurusega ettevõttetesse, sh majanduse mitmekesistamine ja ümberkorraldamine;
Investeeringud uute ettevõtete loomisse;
Investeeringud teadusesse ning innovatsiooni ja kõrgtehnoloogiale ülemineku
edendamine;
Investeeringud taskukohase puhta energia tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu,
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, energiatõhususse ja taastuvenergiasse;
Investeeringud digitaliseerimisse;
Investeeringud ringmajanduse edendamisse jäätmete vähendamise kaudu, sh
jäätmetekke vältimine, ressursitõhusus, korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt.

Eeldatavad toetusmäärad ja -summad:
Eeldatav toetussumma on 30 000 kuni 500 000 eurot.
Eldatavad toetusmäärad:
• 45% (tõhus koostöö kuni 60%) väikese suurusega ettevõtjale
• 35% (tõhus koostöö kuni 50%) keskmise suurusega ettevõtjale

Taotlemine:
Avatud taotlusvoor.

Sihtrühmad:
Alustavad ettevõtjad ja tegutsevad piirkondlikud VKEd.

Peamised küsimused, millele ümarlauaarutelult vastuseid soovitakse saada:
•
•
•
•

Millises ettevõtluse valdkonnas on Teie arvates väikeettevõtete investeeringute
toetamine Ida-Virumaal kõige tulusam, et saaksid tekkida uued töökohad?
Milliste lubatud investeeringute toetamisele me peaksime keskenduma, kui piirkonnas meetmest toetust anname (tootmisvahendid, rahvusvahelistumine ja eksport,
ettevõtlusega alustamine jms)?
Milliseid Ida-Virumaale eriomaseid aspekte peaks toetusmeede hõlmama või
arvestama?
Milliseid tugiteenuseid vajate, et ettevõtte arendamise investeeringuid tõhusamalt

ellu viia?

Ootame kahe nädala jooksul pärast ümarlauaarutelu toimumist
kirjalikke kommentaare ja ettepanekuid:
kaarel.lehtsalu@mkm.ee

