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Rahastamist reguleerib “Tallinna linna eelarvest
mittetulundustegevusteks toetuste andmise kord”

Haridusamet, Kultuuriväärtuste amet, 
Sotsiaal- ja Haridusamet, Spordi- ja 
Noorsooamet, Keskkonnaamet jt

Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Mustamäe, 
Lasnamäe, Pirita, Põhja-Tallinn, Nõmme

Üldkriteeriumid toetuse saamiseks:
• Kavandatava tegevuse kestvus kuni 1 aasta
• Vastab Tallinna arengukavale, eelarve strateegiale
• Toimub Tallinna haldusterritooriumil või esindab Tallinna linna maailmas
• On suunatud Tallinna alalistele elanikele või on nende huvides
• Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (+ tegevuse kirjeldus: 

ülesanded, osalejad, eelarve)
• NB! Uuri toetusesaajate nimekirju

Kord ja taotluste blanketid: http://www.tallinn.ee/g4119s38972

Tallinna linna eelarve:

Linnaosavalitsused

Ametid
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Ministeeriumite eelarved:
- Eelarverealised tegevustoetused
- Valdkonnapõhised projektitoetused: toetatakse ministeeriumi 

haldusalasse kuuluvate MTÜde projekte läbi spetsiaalsete 
projektikonkursside, nt:
- kuriteoennetus (Justiitsministeerium)
- Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevustoetus
- koolivaheaja sisustamise projektid (Kultuuriministeerium)

Maavalitsused / omavalitsusliidud:
Nt. Kultuuri- ja noorsooalaste ühisürituste konkurss, noortekeskuste      

konkurss (Ruth Jürisalu, kultuurinõunik, ruth@hol.ee)

Valdade/linnade eelarved:
Erinevad praktikad – tegevustoetused, projektitoetused

Ministeeriumid/ MV/KOV
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Eesmärk: kohaliku arengu ja piirkondade konkurentsivõime kasvu toetamine läbi
kogukonna kaasamise ja tugevdamise

Taotlejad: MTÜd, SAd, seltsingud (ei ole asutatud KOV või riigi osalusel, KOV ja riik ei ole 
liikmed)

Abikõlbulikud tegevused: 

� kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine

(nt koolitused, infomaterjalid, arengukavad, uuringud) 
� kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine

(nt kodu-uurimuslikud materjalid, tähtpäevade tähistamine) 
� kohaliku elukeskkonna parandamine

� (nt heakorratööd, avaliku kasutuse objektide rajamine/ remont, vahendite soetamine) 
Sihtala: kogu Eesti (vald/ maakond) 
1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 

2) linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad 01.01.07 seisuga) 
Toetusmahud: kuni 25 000

Taotlustähtajad: 1. aprill ja 1. oktoober

Taotlus esitatakse: Harju Maavalitsus (kontaktisik Maret Välja) 
Täpsem info: http://www.eas.ee � kodanikuühiskond � kohaliku omaalgatuse toetus

(kontaktisik Tiina Loorand)

NB! Uuri ka toetuse saajate nimekirju

Kohaliku Omaalgatuse Programm
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Hasartmängumaksu Nõukogu 

Toetatakse valdkonniti prioriteetide alusel:

• Haridus- ja teadusministeerium: noorsootöö-, keele-, haridus-, teadus-, 
elukestva õppe projektid; 

• Kultuuriministeerium: spordivaldkonnas: olümpia- ja mitteolümpiaalade
projektid; kultuurivaldkonnas: huvitegevus

• Sotsiaalministeerium: sotsiaalhoolekande valdkonnas: laste-, eakate-, 
erivajadustega inimeste hoolekanne; vägivalla ohvrid; võrdsete võimaluste
loomine; rahvatervise ja tervishoiu valdkonnas: rahvatervise teenused; 
tervisedenduslikud projektid

Abikõlbulikud tegevused: koolitused, sündmused, konverentsid, kampaaniad, 
trükised - tegevused

Üldjuhul ei toetata: investeeringuid; reisikulude rahastamist

Sihtala: kogu Eesti (OV üksus/maakond/Eesti) 
Toetusmahud ja taotlustähtajad:

- kuni 100 000 krooni, iga kuu viimane kuupäev

- üle 100 000 krooni, detsembriks

Täpsem info: http://hmn.riik.ee (kontaktisik Margit Käpp)
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Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste
rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase
kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

2 toetuste skeemi:

SIHTKAPITALID (üle Eesti): toetavad pigem professionaalset kultuuritegevust 
(arhitektuur, audiovisuaalne kunst, helikunst, kehakultuur ja sport, 
kirjandus, kujutav ja rakenduskunst, näitekunst, rahvakultuur)

HARJUMAA EKSPERTGRUPP: toetab maakonna rahvakultuuri-, spordi- ja 
noorsootööprojekte; kultuurilugude kirjastamist; mitmesuguste 
kunstiliikide harrastajaid ja harrastusgruppe; väljapaistvaid kultuuri-, 
noorsoo- ja sporditegelasi)

Toetusmahud: kindlad alam- ja ülempiirid puuduvad, toetused väiksed

Taotlustähtajad: 4 korda aastas (20.02; 20.05;20.08; 20.11) 
Rohkem infot: http://www.kulka.ee

Harjumaa ekspertgrupp: ruth@hol.ee (kontaktisik Ruth Jürisalu)

Eesti Kultuurkapital
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Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite
sihipärase kogumise ja jagamise kaudu

Toetust/ stipendiumi võivad taotleda: eraisikud; MTÜ/SA, kes on kantud 
tulumaksusoodustuse saajate MTÜde ja SAde nimekirja

Toetatakse valdkonniti: stipendiumide eraldamine toimub läbi üldfondi ja 
allfondide (128 allfondi) 

Üldjuhul ei toetata: kirjastamist, CD-de väljaandmist, remonttöid, 
mälestusmärkide püstitamist, tehnika ja seadmete ostmist, 
välismaal õppimist erialadel, mida saab õppida ka Eestis (v.a. 
täiendõpe) 

Toetusmahud: sõltub konkreetsest fondist
Taotlustähtajad: 1x aastas: 1. september - 15. oktoober,  väljamaksud novembris
Taotlus esitatakse: ERKF vastavale allfondile
Täpsem info: http://www.erkf.ee, 601 3428, e-post: post@erkf.ee

Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF)
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Eesmärk: avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste suutlikkuse
tõstmine, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamine
ja selle kaudu kodanikuühiskonna arendamine

Taotlejad: MTÜd, SAd, kelle asutajateks ei ole avalik sektor ning kes ei
ole avaliku sektori valitseva mõju all 

Toetakse: eestkostetegevus; kaasamine; võrgustike arendamine; avalike
hüvede pakkumine jmt. Tegevused, investeeringud

Sihtala: kogu Eesti (piirkondlikud; üleriigilised projektid) 
Toetusmahud: vastavalt konkreetse konkursi tingimustele

Taotlustähtajad: erinevad konkursid

Taotlus esitatakse: SA KÜSK, Toompuiestee 35, 10135 Tallinn
info@kysk.ee

Täpsem info: http://www.kysk.ee

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) (1)
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Hetkel avatud  taotlusvoorud:
Heade ideede konkurss
Toetatakse: Eesti kodanikuühiskonna arengule suunatud sotsiaalseid muutusi

taotlevaid uudseid ja uuenduslike kodanikualgatuslikke tegevusi ja 
protsesse

Oodatakse esialgu: idee lühikirjeldust, meeskonna ülevaadet, eelarvet, 
tulemuslikkusse ja jätkusuutlikkuse prognoosi

Tähtaega ei ole, ideid oodatakse jooksvalt

Katusorganisatsioonid ja võrgustik
Taotlusvoor vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike
jätkusuutlikkuse suurendamiseks. Tähtajaks 18. november 2010.

Piirkondlik kodanikuharidus
Konkurss vabaühenduste piirkondlikke kodanikuharidust edendavate projektide
toetamiseks. Kohaliku demokraatia ja kaasamise edendamine
Tähtajaks on 5. jaanuar 2011. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) (2)
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Šveitsi vabaühenduste fond

Üldeesmärk on suurendada kodanikuühiskonna panust
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kui arengu ja
osaluse olulise aspekti arendamisse. Alaeesmärgiks arendada
ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd
erinevates valdkondades, sh lepinguline delegeerimine ja
avalike teenuste arendamine kohalikele elanikele tervist
soosiva elukeskkonna loomisel. 
Toetatavate projektide põhisuunaks on avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine kodanikeühenduste ja
KOVide koostöö tulemusena. Siinkohal nii olemasolevate
kodanikeühenduste poolt pakutavate avalike teenuste
arendamine, (tegevuse) laiendamine kui ka uute teenuste
väljatöötamine. 
Toetus avaneb aastas lõpus

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) (3)
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Eesmärk: parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

toetuse sihtgrupile

Toetatakse: regionaalsed investeeringud hoolekande, õppimise, 

sportimise ja vaba ja veetmise tingimuste parandamiseks laste, 

noorte, perede, eakate ja puuetega inimeste jaoks

Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd, KOV üksus

Sihtala: kogu Eesti (OV üksus) NB! Tallinna org-d vaid juhul kui on 

üleriigiline teenus

Toetusmahud: kuni 500 000 krooni

Taotlustähtajad: 15.veebruar ja 15. september

Taotlus esitatakse: investeeringu objekti asukoha järgne MV

Täpsem info: http://www.eas.ee � avalike teenuste arendamine

(kontaktisik Priit Koppel)

Hasartmängumaksust toetused regionaalsetele
investeeringutele
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KIK, Euroopa Regionaalarengufond

Looduse mitmekesisuse säilitamine looduskaitselisteks

tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja

sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. 

Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa

Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. 

november. 

15 miljonit krooni jagatakse kaitstavate parkide korrastamiseks, 

kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi

taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava

infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks. Toetus 250 000 

– 5 MEEK, omafin 10%.

Infopäevad tulekul www.kik.ee
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Eesmärk: avalike vahendite eesmärgipärane ja sihtotstarbeline kasutamine

keskkonna valdkonnas

Missioon: hoida tervet elukeskkonda, väärtustada puhast loodust ning

jätkusuutlikku arengut

Toetust võivad taotleda: kõik juriidilised isikud (taotleja põhikirjas peab olema 

sees kas keskkonnateema või koolitused)

Toetatakse: 8 valdkonda oma alaprogrammidega: veemajandus, jäätmekäitlus, 

looduskaitse, keskkonnateadlikkus, keskkonnakorraldus, kalandus, 

metsandus,  maakondlik programm

Abikõlbulikud tegevused: MTÜdel, SAdel põhikirjaline tegevus loodus-, 

keskkonnakaitse või -koolitused

Sihtala: kogu Eesti (maakondlik/üleriigiline) 

Toetusmahud: kindlad alam- ja ülempiirid puuduvad

Taotlustähtajad: 2 korda aastas

Täpsem info: http://www.kik.ee , 627 4171, info@kik.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskus - Keskkonnaprogramm
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Avatud Eesti Fond (AEF)

Eesmärk: toetada avatud ühiskonna kujunemist Eestis

Toetust võivad taotleda: vabaühendused; juriidilised ja eraisikud

Toetatakse valdkonniti: 7 erineva rõhuasetusega põhiprogrammi koos

alaprogrammidega; isikustipendiumid; valdkondlik arendustegevus

Fondi programme ühendab nägemus demokraatiast, kodaniku-ühiskonnast, 

sotsiaalsest vastutusest ning võrdsetest võimalustest otsustusprotsessides

� Ida-Ida: Piiriülese Koostöö Programm – teadmiste, kogemuste vahetus

� Avatud valitsemine – inimeste ja ühenduste kaasamine ühiskonnaelu 

korraldamisse

� Sotsiaalne integratsioon – lahendused probleemidele ühiskonna 

koostoimimises

� Vabaühenduste Fond – ühenduste tegevussuutlikkuse tõstmine (viimane 

15.01.10)

� Noortefond* – noorte areng aktiivseteks kodanikeks 

� Kriisiprogramm* - majanduskriisis toimetulek ja avatud ühiskonna 

põhiväärtused
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AEF - Noortefond
Eesmärk: toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa

rääkima nende jaoks olulistel teemadel
Toetatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad

kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud
Toetussummad: 2 000 kuni 20 000 krooni. 
Tähtaega ei ole, taotlusi võib esitada jooksvalt
Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/programs/9/

AEF - Kriisiprogramm
Toetatakse: sotsiaalse suunitlusega projekte, toetamaks ühiskonnagruppe, 

keda majanduskriis on teravalt puudutanud; uuenduslikke algatusi
edendamaks avatud ühiskonna põhiväärtusi

Toetussummad:
1) kuni 270 000 (väikeprojektid) tähtaeg 30.november
2) üle 270 000 (suurprojektid) jooksvalt 
Tähtaega ei ole, taotlusi võib esitada jooksvalt
Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/programs/9/
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SA Innove

Eesmärk: Haridus-, arendusprogrammide ja -projektide ning EL

struktuurifondide rakendamine. 

Toetatavad valdkonnad: 

1. Pikk ja kvaliteetne tööelu (5 toetusmeedet)

- Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine; Tööelu kvaliteedi

parandamine; Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed; Tervislike 
valikute ja eluviiside soodustamine; Soolise võrdõiguslikkuse edendamine

2. Elukestev õpe (8 toetusmeedet)

- Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine; Noorsootöö kvaliteedi 

arendamine; Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine; Keeleõppe  

arendamine 2007-2010; Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi 

kindlustamine; Täiskasvanuhariduse arendamine; Kooli poolelijätmise 

vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi 

parandamine

Toetatavad tegevused: koolitused, “pehmed” tegevused, investeeringud 

kuni 10% projekti maksumusest.

www.innove.ee
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Eesmärk: aidata kaasa Eestis elavate inimeste ühiste väärtuste
kujunemisele, aktiivsele osalemisele kodanikuühiskonnas ning erinevate
rahvusrühmade võimalusele säilitada oma emakeelt ja kultuuri
Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd

Erinevad valdkonnad:

1. Eesti keele õpe

2. Haridus 

3. Kodanikuharidus ja kodakondsus (uusimmigrandid, võrdne kohtlemine ja 

sallivus, integratsioon, 

4. Kultuur ja noorsootöö (rahvuskultuuriseltsid, Noorsootöö, Noorte keeleõpe 

osaluse ja kodanikuteadlikkuse läbi)

5. Migratsioon (rändealane nõustamine, tagasirände toetamine, 

remigreerumistoetus, uusimmigrantide toetamine)

Sihtala: kogu Eesti

Toetusmahud ja tähtajad: vastavalt konkreetse projektikonkursi tingimustele, 

erinevad konkursid, 2010 a. 23 taotlusvooru

Täpsem info: http://www.meis.ee,  6 599 021, e-post: info@meis.ee

MISA
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Eesmärk: Tagada Põhja-ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta
piirkond seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse
poolest. 

Toetust võivad taotleda: MTÜd,SAd,ametnikud,KOV asutused, eraisikud
Toetatakse: mitmesugused toetus- ja stipendiumiprogrammid
5 valdkonda: avalik haldus, ettevõtlus ja tööstus, haridus ja teadus, 
kultuur, lasped ja noored MTÜd:

- Läänemere piirkonna MTÜde toetusprogramm
- Põhja- ja Baltimaade MTÜde toetusprogramm

Sihtala: Põhja- ja Baltimaad, Poola, Vene, Valgevene
Toetusmahud: varieeruvad: 20 000 ... 75 000 ... 100 000 taani 
krooni
Taotlustähtajad: igal alaprogrammil erinev
Täpsem info: http://www.norden.ee, Merle Kuusk, 6273105, 
merle@norden.ee

Põhjamaade Kultuurifond – info www.norden.ee

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
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Eesmärk: Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning

Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt; Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, 

pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus; 

Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas; Panustada

noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas

tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse; Toetada koostööd

noortevaldkonnas Euroopas.

Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd, KOV, noortegrupid
Toetatakse: noorte rahvusvahelist koostööd edendavaid tegevusi
alaprogrammide kaudu ( 8 alaprogrammi) . 2010 a. prioriteedid:

- Euroopa vaesuse vastase võitluse aasta;

- Noorte töötus ja töötute noorte kaasamine ühiskonda; 

- Noorte üleilmastumise alase teadlikkuse tõstmine (säästev areng, 

kliimamuutused, migratsioon, ÜRO aastatuhande eesmärgid).

Sihtala: EL liikmes- ja kandidaatriigid, EL naabruspiirkonna riigid, EMP riigid
Toetusmahud: sõltub konkreetsest programmist; kuni 100%  
Taotlustähtajad: sõltuvalt programmist, erinevad
Täpsem info: http://www.noored.ee, 6979 236, noored@noored.ee

Euroopa Noored programm
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Eesmärk:
- omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete 
tugevdamine; 
- sotsiaalse infrastruktuuri arendamine; 
-külade elukeskkonna ning kultuuripärandi säilitamine, taastamine 
ja kvaliteedi parandamine; 
- uudsete lahenduste leidmine erinevate teenuste kättesaadavuse 
ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.
Taotleja: MTÜ, SA, (6 kuu tegutsemise nõue, liige ei ole KOV/riik), 
VKE. Toetus aastas kuni 938 796 krooni, põllumajanduslike ehitiste 
lammutamise korral toetus kuni 150 000 krooni aastas. Taotleja 
kohta kuni 4 693 980 krooni perioodi jooksul.
Toetusmäär: Tallinnaga piirnevate kohalike omavalitsuste 
MTÜ/SA-del vähemalt 30%, teistel kuni 90%
Järgmine voor sügis 2010

Külade uuendamise ja arendamise 
programm (meede 3.2)
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Toetatakse nii ettevõtlus- kui mittetulunduslikke projekte, ka koostööprojekte. 
Valdkonnad ja prioriteedid sõltuvad konkreetse tegevusgrupi strateegia 
meetmetest

Harjumaal:
1) Nelja Valla Kogu (Kiili, Saue, Saku ja Harku vallad) www.4kogu.ee

kontaktisik Deiw Rahumägi, deiw.rahumagi@harku.ee
2) Lääne-Harju Koostöökogu (Keila vald, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma) 

www.vomentaga.ee kontaktisik Marje Suharov, marje@vomentaga.ee
3) Ida-Harju Koostöökoda (Aegviidu, Anija, Kose, Raasiku) www.ida-harju.ee

kontaktisik Tiina Sergo info@idaharju.ee
4) Põhja-Harju Koostöökogu (Viimsi, Rae, Jõelähtme) www.leaderph.eu

kontaktisik Arno Kannike arno@iru.ee
5) MTÜ Arenduskoda hõlmab lisaks Lääne-Viru valdadele ka Kuusalu valda ja 

Loksa linna www.arenduskoda.ee
6) MTÜ Järva Arengu Partnerid hõlmab lisaks Järvamaa valdadele Kõue valda 

www.jap.org.ee

LEADER-tegevusgrupid:
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Kala-Leader

Harju Kalandusühing (Paldiski linn, Padise, Keila, Harku, Viimsi, 

Jõelähtme, Kuusalu vallad,  Loksa linn) 

Kuni 2013 a. kasutada 34 mln EEK

Meetmed:

1) Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 58-59%

2) Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 15-16%

3) Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade 
taaselustamine 9-10%

4) Tegevuste mitmekesistamine 8-9%

5) Koolitustegevused 7-9%

Kontakt: Kaido Vagiström, 5055357, info@harjukalandus.ee

www.harjukalandus.ee
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Swedbank noorteprojektide konkurss “Tähed särama!”
www.npnk.ee/tahed, Swedbanki annetuskonto

Humana Estonia toetused haridus- ja tervishoiuprojektidele 
www.humanae.ee

Päästeameti projektikonkurss “Õnnetuste ennetamine” www.rescue.ee
(Heategevusfond Dharma heategevus- ja toetusprojektid www.dharma.ee)
(Eesti-Hollandi Heategevusfond “Päikeselill” www.paikeselill.ee)
EL programm Kultuur 2007-2013 http://ccp.einst.ee/
EL territoriaalne koostöö-INTERREG www.siseministeerium/interreg

Ole kursis rahastusvõimalustega näiteks nii:
HEAKi kodanikeühenduste infolist 

http//:mak.eas.ee Link: mittetulundusühendusele
Või küsi: kaido@heak.ee, mariliis@heak.ee, tel 6566 641

VEEL VÕIMALUSI...
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Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet

või teenust, mida turg vajab, on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud

kiirele kasvule. 

Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet

või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule, 

loovad kõrget lisandväärtust ning omavad ekspordipotentsiaali; samuti

ettevõtjatele, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad

tuge kasvu kiirendamiseks. 

Taotleja saab olla äriühing (sh FIE)

- Starditoetuse puhul tegutsenud mitte üle 1 a

- Kasvutoetuse puhul tegutsenud mitte üle 3 a, müügitulu osakaal  

ekspordist vähemalt 20%, müügitulu kasv vähemalt 30% aastas,    

müügitulu vähemalt 2 000 000

Starditoetus kuni 100 000-. , omafinantseering vähemalt 20%

Kasvutoetus kuni 500 000-., omafinantseering vähemalt 35%

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine

EAS stardi- ja kasvutoetus (1)
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Toetatakse:

materiaalse põhivara soetamine; äriprojekti eesmärkide

elluviimiseks vajalike turunduslike tegevuste läbiviimine; äriprojekti

põhitegevusega seotud rakendustarkvara soetamine ja arendamine, 

juhul kui taotleja prognoosib müügitulu arendatava

rakendustarkvara kasutuslitsentsi või sisuteenuse müügist; 

tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi väljatöötamiseks ning

arendamiseks vajalikud tegevused; patendi, kasuliku mudeli, 

kaubamärgi tööstusdisaini lahenduse litsentsi omandamine;

Ei toetata:

käibevara soetamine; kinnisvara soetamine; ehitamine, ruumide 

remont; kontori tarkvara;  sõiduauto soetamine;  üldkulud jms 

EAS stardi- ja kasvutoetus (2)
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Ettevõtluse alustamise toetus töötule (kuni 70 000-.; 

läbinud ettevõtluskoolituse või omandanud majandushariduse või 

on ettevõtluskogemusega)

Tööpraktika (kuni 40 h nädalas, stipendium 60.- päevas, 

sõidutoetuse võimalus)

Palgatoetus (toetus tööandjale, kui ta rakendab tööle 

töötu; kuni 6 kuud ; 50% palgatoetus kuid mitte rohkem kui 

4350.-)

www.tootukassa.ee

Töötukassa toetused
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Head
Edasimineku

Algust 
Koostöös meiega! 

Sirge tn 2, Tallinn
Tel 656 6522

MTÜde konsultandid:
Mari-Liis Dolenko
Jevgenia Varbla (vene k)
Kaido Kallikorm
Demis Voss

www.heak.ee
info@heak.ee


