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Lepingu eesmärk ja objekt
Lepingu eesmärgiks on Sihtasutus KredExi (edaspidi KredEx) ja Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi Ministeerium) koostöös Eestisse teaduspõhise
kasvukeskkonna loomine rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste haridusvaldkonna (idu-)firmade
toetuseks ning kvaliteetsete haridusinnovatsiooni edendavate haridustehnoloogiliste lahenduste
tekkeks. Lepingu täitmine sisaldab endas haridusvaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimist
(sh õppe personaliseerimine) toetavate haridustehnoloogia idufirmade ellukutsumise ja
käivitamise julgustamist koostöös teadusasutustega ning nende ekspordikäive kasvu tagamist
innovatsiooni levitamisel väljapoole Eestit ja kaasneva ökosüsteemi kujundamist. Lepingu
tulemusena:
 luuakse soodsad tingimused uute haridustehnoloogiliste idufirmade (edaspidi edtech)
tekkeks koostöös teadusasutustega;
 kujundatakse eeldused kestliku edtech sektori ökosüsteemi kvaliteetsete, teaduspõhiste ja
konkurentsivõimeliste teenuste arendamiseks, ettevõtete kasvuks ja ekspordiks
haridusvaldkonnas.
KredEx kannab lepingu tegevuskava (lisa 1) punktide 1-2 täitmisel võtmerolli toetamaks
valdkondliku klastri esindusorganisatsiooni arengut. Selle tulemusena:
 suurendatakse sektori võimekust läbi haridusinnovatsiooni edendavate teenuste loomise ja
pakkumise kaasates teadusasutusi;
 aidatakse kaasa haridusinnovatsiooni laienemisele nii Eestis kui ka väljaspool, arendades
edtech sektori ökosüsteemi ja suurendades teadlikkust haridustehnoloogilistest
võimalustest.
Lepingu objektiks on Ministeeriumi toetus KredExile lepingu lisas 1 kirjeldatud tegevuskava
elluviimiseks lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
Lepingu jõustumine ja tähtaeg
Leping jõustub päevast, mil selle on allkirjastanud mõlema poole esindajad. Leping kehtib kuni
lepingus sätestatud kohustuste lõpliku ja nõuetekohase täitmiseni poolte poolt. Pooled lepivad
kokku, et leping täidetakse hiljemalt 31.12.2022. a.
Lepingu täitmise tähtpäeva võib poolte kokkuleppel muuta. Lepingu tähtpäeva muutmiseks või
pikendamiseks sõlmivad pooled lepingule vastavasisulise lisa võimalusel vähemalt kaks (2) kuud
enne vastava tähtpäeva saabumist. Lepingu muutmise või pikendamise vajaduse korral antakse
sellest Ministeeriumile esimesel võimalusel teada.
Toetuse maksmise ja tagastamise tingimused, aruandlus
Ministeerium toetab lepingu eesmärgi saavutamiseks KredExi tegevust 150 000 euroga.
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Abi andmisega seotud erisätted
Kui käesoleva lepingu alusel eraldatav tegevustoetus on käsitletav vähese tähtsusega abina
(edaspidi VTA) ettevõtjale Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
(ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi vähese tähtusega abi määrus) artikli 3 mõistes, tuleb
toetuse kasutamisel järgida nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
VTA kokku ei tohi ühe ettevõtja kohta ületada jooksva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 200
000 eurot. Kui ühele ettevõtjale on antud või antakse VTA-d erinevate Euroopa Komisjoni
määruste alusel, tuleb lisaks vastavas määruses sätestatud VTA piirmäärale arvesse võtta ka
komisjoni teiste VTA määruste alusel antud VTA-d.
VTA arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud vähese
tähtusega abi määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt.
KredEx kohustub teavitama ettevõtjat abi andmisest. Abi andmisel tuleb abi andmise otsuses
märkida, et antav abi on VTA vähese tähtsusega abi määruse tähenduses.10.7. Abi andmisel
kohustub KredEx esitama andmed toetuse andmise kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi
registrile.
KredEx säilitab VTA andmisega seotud andmeid koos teabe ja vajalike lisadokumentidega kümne
aasta jooksul alates viimasest lepingu alusel abi andmisest.
LISA 1. Toetuse arvelt elluviidavad tegevused 2021-2022
TEGEVUSE KIRJELDUS

TULEMUS 31.12.2022

1. Teaduspõhisuse tagamine
haridustehnoloogia ettevõtetes

15 meeskonda on arendanud toodet/teenust koos
teadusasutustega ning ellu on kutsutud vähemalt 3
teenuspaketti EdTech ettevõtetele teadus- ja
arendusetegevuse jätkuvaks toetamiseks

● Teaduspõhise haridusinnovatsiooni koosloome programmi läbiviimine iduettevõtlusega
alustavate meeskondade prototüüpide kiirendamisel MVP-ni;
● Teaduspõhisuse tagamine edasisel tootearendusel koostöös Eesti teadusasutustega, sh
haridusinnovatsiooni loomisel ja süvatehnoloogiate (nt tehisintellekt, AR, VR)
rakendamisel haridusvaldkonna toodetes;
● Teadusasutustes haridussuunaga ettevõtetele teenuste pakettide väljatöötamine ja
hankimine.
●
2. EdTech ettevõtete innovatsiooni- ja
ekspordivõimekuse kasvatamine

Eesti EdTech ettevõtete innovatsiooni- ja
ekspordivõimekus on stabiilselt kasvanud.
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● Innovatsiooni alaste (sh intellektuaalomandiga seotud) koolituste ja nõustamisteenuste
läbiviimine;
● Investeerimisvalmiduse kasvatamine koostöös äriinglite ja riskikapitali ettevõtetega Eesti
haridusinnovatsiooni levitamiseks rahvusvaheliselt;
● Rahvusvahelistes valdkondlikes koostöövõrgustikes, kiirendites osalemise tagamine;
● EdTech riskikapitalifondi algatamise võimaluste uuringu läbiviimine haridusinnovatsiooni
loovate ettevõtete kasvu kiirendamiseks.
3. Õppijate personaalse õpiraja taristu ja
hariduslahenduste turuplatsi loomisse
panustamine

Haridus- ja Noorteametiga koostöös on loodud
hariduslahenduste turuplatsi MVP ja panustatud
personaalse õpiraja taristu elementide loomisse.
Valideeritud on tehnilised ja juriidilised nõuded
EdTech ettevõtetega ning viie ettevõtte teenused
on taristuga liitnud.

● Ettevõtted on loonud hariduslahenduste turuplatsi vajaduste kirjelduse ja on
toimimisloogikat erinevate osapooltega valideerinud. Osaletakse Haridus- ja Noorteameti
eestvedamisel turuplatsi loomisel;
● Osaletakse süsteemselt õppijate personaalse õpiraja taristu andmevahetuse,
miinimumnõuete jm väljatöötamisel ning nende vajaduste selgitamise ja kasutuselevõtu
julgustamisel haridustehnoloogia ettevõtetele jt osapooltele.
● Läbi on viidud analüüs ettevõtete andmete jagamise juriidiliste õiguste reguleerimiseks
lähtudes andmekaitsenõuetest (GDPR), et tagada ettevõtetele õiguslik alus andmete
vahetuseks õpiraja taristus osalevate osapooltega.
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