SEKKUMISE FAKTILEHT:

Ida-Viru suurinvesteeringute toetus
/по-русски см. ниже/
Meetme nimetus ja maht:
Ida-Viru suurinvesteeringute toetus kogueelarvega 153 mln €.

Kliimaneutraalsusele üleminekust tulenev väljakutse ja arenguvajadus, mis tingib meetme väljatöötamise; seos õiglase ülemineku
fondi (ÕÜF) eesmärkidega:
Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamine ehk eri valdkondade arengu toetamine uute töökohtade loomiseks ning seeläbi põlevkivisektori osakaalu vähenemisest
tulenevate majanduslike mõjude leevendamiseks.

Meetme eesmärk ja eesmärgi lühikirjeldus:
Sekkumise eesmärk on ettevõtjate investeeringute elluviimise toetamine uute toodete
tootmiseks (või teenuste pakkumiseks) ja ettevõtete (või üksuste) rajamiseks ning
seeläbi uute töökohtade loomiseks.
Läbivad eeldused
• Projekt loob või säilitab töökohti (minimaalselt 10) toetusskeemis kirjeldatud viisil.
• Projekti tulemusena kasvab lisandväärtus töötaja kohta, ületades toetusskeemis
kirjeldatud sihttaset.
• Taotlejal on olemas vajaminev omafinantseering.
• Projekt vastab ÕÜF-i ja SF21+ tingimustele (sh ei ole seotud fossiilkütustega ja
toetab kliimaneutraalsust).
• Projekti tegevusala kuulub toetusskeemis kirjeldatud sihtrühma.

Toetatavad tegevused:
1. Põhivarainvesteeringud uute toodete tootmiseks / teenuste pakkumiseks ja ettevõtete või üksuste rajamiseks, kui seeläbi luuakse uusi töökohti
2. Põhivarainvesteeringute elluviimist toetav:
• teadus- ja arendustegevus (piiratud mahus ja tingimustel)
• töötajate
koolitamine (konkreetsemad
tingimused täpsustatakse
Töötukassaga)
• võrkudega liitumise ja projekteerimise kulud
3. Tootmisprotsessi ümberkorraldamine põlevkivisektorist sõltuvatele ettevõtjatele
töökohtade säilitamiseks (tegevuse lisandumine ja sel juhul rakenduvad tingimused on täpsustamisel).

Eeldatavad toetusmäärad ja -summad:
TOETUSSUMMA (ESIALGSED TINGIMUSED):
Minimaalne toetussumma: 0,5 mln €.
Maksimaalne toetussumma sõltub järgnevast:
• Toetust antakse kuni 0,1 mln € ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui
loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk ületab Eesti keskmist brutokuupalka EMTAK 2008 kahekohalise numberkoodiga tegevusvaldkonnas, milles
projekti ellu viiakse (võrdlusaasta on täpsustamisel).
• Toetust antakse kuni 0,2 mln € ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui
loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk on vähemalt võrdne lõike 2
punktis 1 toodud sihttaseme ja koefitsiendi 1,2 korrutisega (võrdlusaasta on täpsustamisel).
• Projektid kogumahuga kuni 50 mln €: maksimaalne toetus ei ületa 10 mln €.
• Projektid kogumahuga > 50 mln €: maksimaalne toetus kujuneb kohandatud abisumma valemi alusel (üldine grupierandi määrus art 2 p 20), kuid ei ületa 15 mln €
ja peab olema kooskõlas eelkirjeldatud töökohtade loomise nõudega (sh abiliikide
kumuleerimisel).
• TA abi (kui see toetab tootmise käivitamist) antakse maksimaalselt kuni 3 mln €,
• koolitusabi kuni 0,3 mln €,
• vähese tähtsusega abi kuni 0,2 mln €.
• Välistatud ei ole üksikabi (ehk suurema toetuse) andmiseks riigiabiloa taotlemine
teadmusmahukatele projektidele, milles keskendutakse uudsete tehnoloogiate
arendamisele ja sellega seonduvalt tootmise käivitamisele, ning mis vastavad
vähemalt VV sätestatud suurinvesteeringu kriteeriumitele1.
• Tootmisprotsessi ümberkorraldamise (juhul, kui tegevus lisandub) maksimaalne
toetus on kuni 5 mln € (rakenduksid toetusskeemi toetusmäärad, lisandväärtuse
nõue, aga mitte töökohtade loomise ega palganõue).
TOETUSMÄÄRAD (ESIALGSED TINGIMUSED):

Toetusmäär projekti kohta ei tohi tervikuna ületada 70%.
•

•
•
•

Regionaalabi:
- Suurettevõtjatele: 20% enne 31. dets 2024 heakskiidetud taotlustele ja 15% sellest kuupäevast hilisematele taotlustele.
- Keskmise suurusega ettevõtjatele: 30% enne 31. dets 2024 heakskiidetud taotlustele ja 25% sellest kuupäevast hilisematele taotlustele
- Väikese suurusega ettevõtjatele: 35%
TA abi: üldise grupierandi määruse art 25 toodud määrade ulatuses (vahemikus 25–100% sõltuvalt ettevõtja suurusest ja sellest, kas projekt hõlmab tõhusat
koostööd)
Koolitusabi: 50%
Vähese tähtsusega abi: 80%

Taotlemine:
Projekti- / programmipõhine
•
•
•

Avatud taotlemine.
Toetatakse üht projekti toetuse saaja kohta (kontsern loetakse tervikuna üheks).
Projektide tegevuste abikõlblikkuse periood 2022 (või toetusskeemi varasemal
avanemisel 2021 IV kv) – 31. dets 2024. Pikendamine kokkuleppel rakendusüksusega, kuid mitte enam kui 15 kuuks.

Sihtrühmad:
B – mäetööstus;
C – töötlev tööstus;
D – elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (sõltub, kas
ÕÜF-iga seoses on lubatud erisused regionaalabi andmiseks);
E – veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus;
J – info ja side;
M – kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Välja arvatud riigiabist ja ÕÜF-i regulatsioonist tulenevad välistused.

Peamised küsimused, millele ümarlauaarutelult vastuseid soovitakse saada:
•

•

Millised suurinvesteeringud aitavad Ida-Viru konkurentsivõime tagamisele enim
kaasa? (Uute VKE-de pealekasv või pigem väärtusahelaid loovad suuremad?
Valdkondade või tehnoloogiate põhised eelistused?) Mida tähendab teie jaoks
ÕÜF-i alameesmärk „piirkonna majanduse mitmekesistamine“?
Millised on kõige suuremad takistused suurinvesteeringute elluviimiseks Ida-Viru
piirkonnas? Tööjõud, rahastusvõimalused, taristu, bürokraatia vm?

•
•

Milliseid tegevusi võiks riik suurinvesteeringu elluviimisel esmajärjekorras toetada,
näiteks kõnealusest kavandatavast Ida-Viru investeeringutoetusest?
ÕÜF toetab sealhulgas ka selliste tegevuste elluviimist, mis aitavad säilitada olemasolevaid töökohti. Samas fossiilsete kütustega seotud tegevusi ei toetata (v.a juhul, kui toimub 100% üleminek taastuvenergeetikale). Keda, miks ja kuidas tuleks
teie arvates sellisel juhul toetada, et tagada töökohtade märkimisväärne säilimine?

Ootame kahe nädala jooksul pärast ümarlauaarutelu toimumist
kirjalikke kommentaare ja ettepanekuid:
Andres Kikas, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna nõunik andres.kikas@mkm.ee

