
STARDITOETUS

KRISTIINA NIILITS TOETUSE SPETSIALIST



Eesmärk - toetada alustavaid ettevõtjaid, 
mis omavad kasvupotentsiaali

Tulemusnäitaja

 alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, 
millel käive vähemalt 125 000 eurot

 eksportivate ettevõtjate  arvu suurenamine

Väljundnäitaja 

 toetust saavate uute ettevõtjate arv

 tööhõive kasv toetust saanud ettevõtjates

Eesmärk ja tulemus 



põllumajandustoodete esmane tootmine (Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
lisas I loetletud tegevused).
põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu lisas I loetletud  VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel)
kalandus- ja vesiviljelusvaldkond (Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 
1407/2013 artikkel 107 ja 108),
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A), kala, 
vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
Müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja 
arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont. 
Müügi vahendamine on vahendajate, maaklerite ja teiste kauplejate tegevus, kes 
viivad kokku müüjad ja ostjad, korraldavad äritehinguid teise poole nimel, 
sealhulgas interneti kaudu ning müük oksjonite, sealhulgas internetioksjonite 
kaudu 

kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);
tubakatoodete (EMTAK 2008 jagu C 120), PS! joogitootmine välja võetud
hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920),
finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K),
juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69),
peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70),
reklaamindus (k.a online reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73),
rentimine ja kasutusrent (EMTAK 2008 jagu N 77), ja ajutise tööjõu rent
(EMTAK 2008 jagu N782)

Taotleda ei saa valdkondade ettevõtted:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006EN01:ET:HTML
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_et.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_et.pdf
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=A
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=G
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=L
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=120
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=920
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=K
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=69
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=70
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=73
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=77
https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/emtak/emtak.html?code=782


äriühing, mis on kantud äriregistrisse

ettevõte on kuni 24 kuu vanune

juriidilise isiku osalus ei ületa 25%

töötajate arv on väiksem kui 10 
töötajat

eelmise majandusaasta aastakäive ei 
ületa 80 000 eurot või bilansimaht
80 000 eurot

järgnevad tingimused määrusest…

Taotlejaks saab olla



projekti elluviimiseks vajaliku 
materiaalse põhivara soetamine
äriplaani tegevuskavas toodud 
eesmärkide elluviimiseks 
turundusplaanis sisalduvate vajalike 
turundustegevuste läbiviimine
projekti põhitegevusega seotud 
rakendustarkvara soetamine ja 
arendamine
ettevõtte käivitamiseks ja igapäevaseks 
toimimiseks vajalike tööjõukulude 
tegemine

Toetatavad tegevused



materiaalse põhivara ostmise kulu
 üksikese vähemalt 100 eurot 
 kasutusiga vähemalt 3 aastat
 otse välja ostes
 kapitalirendi tüüpi liisingut kasutades (ainult abikõlblikul perioodil tehtavad 

liisingumaksed on toetatavad)
materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi, paigaldamise ja 
seadistamise kulu

Turunduskulud
 sh reklaami avaldamise kulud, veebiturunduse jms kulud, messidel osalemise 

kulud, eesmärgiga leida partnereid ja kliente turul 
 äriplaanis sisalduvad ühekordsed tegevused, mis on suunatud uue või 

olemasoleva toote turule viimiseks

rakendustarkvara soetamise kulud
rakendustarkvara arendamisega seotud programmeerimise, 
juurutamise ja testimise kulud

 välja arvatud taotleja tugifunktsioone toetava kontoritarkvara, mida ei toetata
 rakendustarkvara arendamise kulu on abikõlblik tingimusel, et intellektuaalse 

vara omandiõigus jääb taotlejale

tegevuse elluviimiseks vajalik personalikulu (palk+maksud)
 kuni 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest (max

7500€, kui küsitakse toetust 15000)

Abikõlblikud kulud:



12 kuud (täpselt 12 kuud, ei saa 
olla lühem)

algab taotluse esitamisega või 
taotluses märgitud hilisemast 
kuupäevast (mis võib olla max 2 
kuud)

Abikõlblikkuse periood 



maksimaalne toetuse summa  

15000 eurot

toetuse osakaal 80% abikõlblikest 
kuludest

Toetuse osakaal ja piirmäär



kohustuslik Maakondlikus arenduskeskuses

esitatavad dokumendid: digitaalselt 
allkirjastatud äriplaani, finantsprognoosid ja 
taotlejas osalust omavate isikute ja 
juhatuse liikmete CV-d

dokumentide esitamisest 1 kuu eelhinnang 
andmiseks

eelhinnang kehtib 6 kuud

Kui eelnõustamise läbiviija peab 
vajalikuks ettevõtjaga kohtuda, osaleb 
kohtumisel ettevõtja juhatuse liige.

Eelnõustmine



taotlusi saab esitada jooksvalt

taotlusi esitatakse läbi e-teeninduse 
https://aken.eas.ee

toetust antakse ühekordselt

Taotlemine 

https://aken.eas.ee/


kord poolaastas (min. 4 korda)

toetuse saaja esitab 
arengunõustamisel bilansi ja 
kasumiaruande 

MAK koostab iga arengunõustamise 
kohta memo

Arengunõustamine



hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele 
järgnevast kuust on toetuse saajal vähemalt kaks 
töötajat (alates projekti abikõlblikkuse perioodile 
järgnevast kuust, vähemalt kaheks aastaks), kelle 
brutokuupalk on vähemalt võrdne 70% 
Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmise 
brutokuupalgaga (täna 703,50€)

taotleja prognoositav müügitulu kasv on projekti 
lõppemisele järgnevatel kahel majandusaastal 
vähemalt 20% majandusaasta kohta; 

projekti lõppemisele järgneva teise majandusaasta 
lõpuks  peab müügitulu olema vähemalt 80 000 
eurot majandusaasta kohta.

Projekti tulemuste saavutamine



http://www.eas.ee/teenus/starditoetus/

meetme määrus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015029&leiaKehtiv

perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001&leiaKehtiv

perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja 
tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014006&leiaKehtiv

perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse 
maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011&leiaKehtiv

perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest 
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001&leiaKehtiv

Info ja reguleerivad dokumendid

http://www.eas.ee/teenus/starditoetus/
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015029&leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001&leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014006&leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011&leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001&leiaKehtiv


Aitäh!


