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Tallinna Ettevõtlusameti teenused
ja toetused
• ettevõtlusnõustamine (äriplaanid, ettevõtlusega alustamine)
• ettevõtlustoetused (praktikajuhendaja toetus, välismessitoetus, messitoetus)

• koolitused, sh akadeemiad koostöös TalTech´iga, Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga
• ettevõtlikku mõttelaadi levitamine
• Innovatsioonifoorum MELT
• Tallinna Ettevõtluspäev (6.oktoober 2020)

Väikettevõtja digilahenduste toetus
• Eestis tervikuna tuleb edendada ettevõtlussektori digitaliseerimist, mis toetaks ettevõtete protsesside
efektiivsemaks muutmist ning toodete ja teenuste lisandväärtuse suurendamist
• Hüppeliselt on kasvanud alustavate ja väikeettevõtete ettevõtete vajadus tootmis- või teenuse osutamise
protsessi digiteerimise, ärianalüütika ning e-kaubanduse lahenduste juurutamise järele
• Väikeettevõtete käive ja töötajate arv ei pruugi olla piisav riiklikeks toetusteks
• EAS digidiagnostika tööstusele alates 200 000 eur käibega ettevõtetele
• EAS ettevõtte arenguprogramm vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstus- või
teenindusettevõttele, kes panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse
• KIK ressursitõhususe meede tööstusettevõtetele toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste
kasutuselevõtt tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu

Toetuse eesmärk
Väikeettevõtja digilahenduste toetuse eesmärgiks on suurendada kasvuambitsiooniga

Tallinna tootvate ja teenust osutavate mikro- ja väikeettevõtjate äritegevuse
efektiivsust ja konkurentsivõime kestvat kasvu ning ettevõtte loodavat lisandväärtust
digilahenduste kasutuselevõtu kaudu.

Digilahenduseks võib olla uus soetatav personalihaldus- ja turundustarkvara,
laohaldussüsteem, e-poe lahendus, broneerimissüsteem jms erinevas vormis:

•

tarkvaralitsents või tarkvarateenuse (SaaS) eest kuupõhine tasumine kuni 12 kuud

•

ettevõtte enda vajadustele vastava individuaalse digilahenduse arenduskulud

•

ühekordsed seadistus- ja koolituskulud

Oodatavad tulemused ettevõttes
Toetuse tulemusena ettevõttes:
• kiireneb ja lihtsustub toote ja/või teenuse kättesaadavus klientidele
• paranevad kliendihalduse otsuste tegemise ning tootmise ja/või teenuse osutamise protsesside kavandamise
võimalused
• lüheneb tootmis- ja/või tarneaeg ning väheneb toote või teenuse omahind. Tootmisaja ja materjalide
planeerimine muutub täpsemaks, vähenevad teenuse osutamisele ja/või toodanguühiku valmistamisele
kulutatud töötunnid
• paraneb toote ja/või teenuse kvaliteet ning suureneb toote ja/või teenuse lisandväärtus

Toetuse määr ja nõuded taotlejale
• Toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot
• Omafinantseering peab olema vähemalt 30% kogu projekti mahust
• Taotluse saab esitada äriregistri andmetel Tallinnas registreeritud tootmisega või teenuse osutamisega tegelev
äriühing, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning esitanud äriregistrile vähemalt ühe
majandusaasta aruande.
• Käive 20 000 kuni 400 000 eurot ning vähemalt üks täisajaga töökoht viimase kuue kuu jooksul
• Taotlemine on jooksev ja otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul
• Toetust makstakse välja maksimaalselt kahes osas kuludokumentide ja aruannete alusel
• 2020. aasta kulud 20 ettevõtjale digilahenduse toetuseks 6 kuuks 64 tuh eurot

Välistused
• Abikõlblike kulude hulka ei arvata: taotleja põhifunktsioone toetava tarkvara ja kontoritarkvara
(raamatupidamis-, tekstitöötlus-, tabelarvutus-, kujundus- ja fototöötlus- ning esitlusprogrammide)
soetamist
• Toetus ei laiene, kui taotleja viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande järgi on rohkem kui
50% tema müügitulust saadud järgmistel tegevusaladel mh põllumajandus, alkohoolse joogi ja
tubakatoodete tootmine, hulgi- ja jaekaubandus, ning vahendustegevus, finants- ja kindlustustegevus,
kinnisvaraalane tegevus, juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus, juhtimisalane
nõustamine, reklaamindus (ka on-line-reklaamindus) ja turu-uuringud, rentimine ja kasutusrent ning
ajutise tööjõu rent ja hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Toetusele peavad olema lisatud
järgmised dokumendid:
• projekti tegevuskava – kus kirjeldatakse olemasolevat olukorda ettevõttes, ettevõtte arenguvajadust,
digilahenduse kasutuselevõtu eesmärki, kavandatud tegevusi, ajakava ja oodatavaid tulemusi.
• digilahenduse arendamise lähteülesanne (kui toetust taotletakse digilahenduse arendamiseks);
• hinnapakkumised, mis on koostatud kõige varem kolm kuud enne taotluse esitamist. Kui ühel hinnapakkumisel
esitatud abikõlblike kulude kogusumma ilma käibemaksuta on 5000 eurot või enam, tuleb esitada
hinnapakkumiste võrdlus, mis sisaldab vähemalt kolme sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist.
Sellise võimaluse puudumise korral või juhul, kui ei valita kõige soodsamat hinnapakkumist, tuleb lisada põhjendus
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