TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU NR 14-8/9486-1 ERITINGIMUSED (lühendatud tekst)
Tallinn, 14.12.2018
(i) Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Ida-Virumaa programmi alustest, mis tuginevad IdaVirumaa maakonna arengukavale 2014-2020 ja Ida-Virumaa tegevuskavale 2015-2020, mille
eesmärk on erimeetmete rakendamine Ida-Virumaa majanduse elavdamiseks ja piirkonna
elukeskkonna atraktiivsuse suurendamiseks, nooremaealiste väljavoolu pidurdamiseks ning
läbi piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamiseks teistest Eesti piirkondadest;
(ii) toetuse saaja poolt esitatud taotlusest (Lisa 1) ning poolte ühisest huvist Ida-Virumaa
ettevõtluse ja majandusarengu toetamisel, sõlmisid Eesti Vabariik, Rahandusministeeriumi
kaudu ja Sihtasutus KredEx toetuse kasutamise lepingu.

Lisa 1 Taotlus riigieelarvelise toetamise kasutamiseks
TEGEVUSE KIRJELDUS
Tegevuse nimetus
Ida-Virumaa äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, läbi iduettevõtete ökosüsteemi
arendamise.
Tegevuse eesmärk
Ida-Virumaal on iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks hästi toimiv ökosüsteem ning kohalikud
ettevõtlustugistruktuurid tegutsevad süsteemselt ja sihipäraselt iduettevõtetele soodsa
keskkonna pakkumisel ning arendamise toetamisel.
Oodatavad tulemused
- Ida-Virumaal on aktiivne ja avatud iduettevõtete kogukond
- loodud on sobivad koostööformaadid Ida-Virumaa ettevõtlusinkubaatorite/valdkonna oluliste
osapoolte ja iduettevõtete kogukondade vahel
- suurenenud on Ida-Virumaa algatuste ja iduettevõtete osalemine Startup Estonia tegevustes
ning Ida-Virumaa iduettevõtlusega alustavate meeskondade / iduettevõtete osalusaktiivsus
üleriigilistes programmides (meetmed, konkursid jms)
- paranenud on sihtgrupi hoiakud ettevõtlusega alustamise suhtes
- tekkinud on iduettevõtete koostööalgatused teadus- ja haridusasutuste ning traditsiooniliste
ettevõtete vahel
- suurenenud on Ida-Virumaa iduettevõtete / meeskondade valmisolek inkubatsioonis
osalemiseks
- paranenud on eeldused väljastpoolt Ida-Virumaad ja Eestit tulnud iduettevõtete / meeskondade
inkubeerimiseks Ida-Virumaal ning Ida-Virumaa on atraktiivne maandumiskoht iduettevõtete
loomiseks
- kohalikud ettevõtlustugistruktuurid tegutsevad süsteemselt ja sihipäraselt iduettevõtetele
soodsa keskkonna pakkumisel ning arendamise toetamisel
- loodud on kohapealne võimekus iduettevõtete kogukonna/võrgustiku juhtimiseks - nö
juhtpartner - programmi perioodil saavutatud tulemuste hoidmiseks ja arendamiseks

Tegevuse vastavus riigiabi tunnustele ja edasiantav toetus
Kui antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr
1407/2013, (edaspidi VTA määrus) milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite
107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8).
Sihtasutus hindab toetuse edasiandmisel iga kord, kas toetus on vähese tähtsusega abi.
Tegevuste toetamise raames on võimalik anda lisaks otsesele abile ka kaudset abi, peamiselt
üritustel osalejatele. Tegevuste sisu kirjelduse alusel on võimalik enne konkreetsete tegevuste
ellu viimist eeldada, et abi andmine kaasneb pilootprogrammi jooksul järgnevate tegevuste
raames:
1. Ida-Virumaa kogukonna liikmete toetamine, sh tegutsevate algatuste laiendamine, uute
algatuste käimalükkamine. Tugiorganisatsioonide tegevuste toetamine IKT ja iduettevõtluse
teemade populariseerimiseks. Tegevus planeeritakse koostöös partneritega.
2. Ida-Virumaa tugiorganisatsioonide sihipärase arendamise toetamine. Tugiorganisatsioonide
arenduspogrammid, õppereisid, et veelgi parendada iduettevõtluse teemade teenuse pakkumist.
Tegevus planeeritakse koostöös partneritega.
3. Start-up mõttelaadi ja oskuseid arendavate programmide Ida-Virumaa noortele laiendamine.
Ida-Virumaa noored saaksid ka ligipääsu start-up ökosüsteemis toimivatele programmidele ilma
regioonist lahkumata.
4. Start-up-ide teket soodustavate mõttetalgute, bootcampide ja häkatonide korraldamine.
innovaatiliste ideede/prototüüpide genereerimise mõttetalgud, bootcampid ja häkatonid koostöös
Garage48, Eesti 2.0, Edu&Tegu Starter, Digix-ga, ülikoolid jt.
5. “Entrepreneur/Mentor in Residence” programm kohalikesse tugiorganisatsioonidesse.
Spetsialistidele ja ettevõtjatele mõeldud programm Ida-Virumaa tugiorganisatsioonide
programmides kõnelejate ja mentoritena osalemiseks ja kohalikus kogukonnas panustamiseks.
Koostöö ka linnadega.
6. Ühiste algatuste soodustamine iduettevõtete ja teadusasutuste / traditsiooniliste ettevõtete
vahel. Innovatsiooni ja start-up mindseti juurutamine traditsioonilistes ettevõtetes ning
regionaalsetes teadusasutustes läbi ühiste koostööformaatide ja algatuste.
Abi andjaks on SA KredEx. Otsese abi andmisel kontrollib sihtasutus toetuse saaja vastavust
VTA määruse tingimustele, toetuse saaja VTA jääki RARis, kannab abi RARi ning teavitab
toetuse saajat abi andmisest. Kaudse abi andmisel kohustab sihtasutus ürituse korraldajat
esitama sihtasutusele üritusel osalejate ehk kasusaajate nimekirja, millega kaudne toetuse saaja
on kinnitanud, et on teadlik antava abi suurusest ning kinnitab, et täidab osalejate nimekirjale
lisatud VTA määruse tingimusi. Varasemat registreerimist nõudva ürituse korral on ürituse
korraldaja kohustatud enne ürituse toimumist veenduma kaudse abi saaja piisavas VTA jäägis,
tehes kontrolli RARis. Abi kannab registrisse ning teavitab abi saajat sihtasutus.
FINANTSEERIMINE

Personalikulu
(tööjõukulu
koos maksudega)
Halduskulu
Tegevuskulu
Kulu kokku

Kulu 2018-2021

Eeldatav kulu I poolaasta
2022 (kui kõik tegevused ei
ole lõppenud 2021.a.)

54 000 eurot

27 000 eurot

18 000 eurot
505 500 eurot
577 500 eurot

6 000 eurot
50 600 eurot
83 600 eurot

