KÄSKKIRI

22.07.16 nr 16-0225
Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirja nr 15-0094 „Toetuse
andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel:
1.
Teen väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirjas nr 15-0094
„Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ järgmised muudatused:
1.1. punktis 2.1.2. asendan sõna „EASi“ tekstiosaga „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(edaspidi EAS)“;
„2.1.2. Ettevõtlusteadlikkuse tõstmine – piirkondliku ettevõtluse hoogustamiseks
elluviidavad tegevused, nt. baaskoolitused, ettevõtluspäevad ja ettevõtlusnädalad, mis
on suunatud nii potentsiaalsete kui ka alustavate ja tegutsetavate piirkondlike
ettevõtjate arendamiseks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS)
ja teiste partneritega.“;
1.2.

jätan punktist 2.2.1. välja tekstiosa „; info- ja nõustamisteenuste osutamine“;

1.3.

sõnastan punktid 2.2.3. ja 2.2.4. järgmiselt:
„2.2.3. Ettevõtetele asjakohased nõustamisteenused, nende väljatöötamine ja
osutamine, sealhulgas assotsieerunud konsultantide kaasamine.
2.2.4. Toetusskeemi raames elluviidavate tegevuste arendamisega seotud tegevused
ning sellega seotud osapoolte võimekuse tõstmine, et pakkuda sihtgrupile asjakohaseid
tugiteenuseid ja piisavat informatsiooni.“;

1.4.

täiendan käskkirja punktiga 2.3.3. järgmises sõnastuses:
„2.3.3. Toetusskeemi raames elluviidavate tegevuste arendamisega seotud tegevused
ning sellega seotud osapoolte võimekuse tõstmine, et pakkuda sihtgrupile asjakohaseid
tugiteenuseid ja piisavat informatsiooni.“;

1.5.

täiendan käskkirja punktiga 2.4. järgmises sõnastuses:
„2.4. Eesti ettevõtjate nõustamine välisturul ja välisinvesteeringute kaasamine
2.4.1. Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused: nõustamis- ja
turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid,
rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid.
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2.4.2. Eesti ettevõtjate nõustamine välisturgudele minekul ja rahvusvahelise koostöö
edendamisel EAS-i ekspordinõunike pakutavad nõustamis- ja tugiteenused,
assotsieerunud konsultantide teenused, konsultantide võrgustike pakutavad teenused.
2.4.3. Eesti maine ja tuntuse tõstmine: ettevõtjatele vajaliku usalduskrediidi loomine
välisturgudele sisenemisel, ettevõtjate rahvusvahelise koostöö edendamisel ja
välisinvesteeringute kaasamisel. Eesti kui atraktiivse elamis- ja töötamiskoha
tutvustamine kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule. Tegevuste plokk sisaldab erinevaid
teavitus- ja turundustegevusi, sealhulgas infomaterjalide koostamist, info levitamist ja
turundusürituste korraldamist.
2.4.4. Toetusskeemi raames elluviidavate tegevuste arendamisega seotud tegevused
ning sellega seotud osapoolte võimekuse tõstmine, et pakkuda sihtgrupile asjakohaseid
tugiteenuseid ja piisavat informatsiooni.“;
Asendan punkti 3 tabeli järgmise tabeliga: „
Millise
tegevusega Indikaator
indikaator seotud on?
2.1 Nõustamine ja Nõustamisko
arv
piirkondlike ettevõtjate rdade
maakondlikes
arendamine
arenduskesku
maakondlikes
stes
arenduskeskustes
2.2.
teenuste
Ekspordiarendamise
arv
tegevused: kontaktide
loomine,
nõustamine,
koolitused,
maine ja tuntus
teenust
2.2.
kasutanud
Ekspordiarendamise
tegevused: kontaktide
ettevõtjate
Väljund
loomine,
nõustamine,
arv
koolitused
osalejate
2.3.
Ettevõtlusteadlikkus:
arv
teadmised ja oskused,
ettevõtlikkusteadlikkus
2.4.
Eesti
ettevõtja teenuste arv
nõustamine välisturul ja
välisinvesteeringute
kaasamine
1.6.

2.4.
Eesti
ettevõtja
nõustamine välisturul ja
välisinvesteeringute
kaasamine

teenuseid
kasutanud
ettevõtjate
arv

Algtase Sihtväärt
us 2018
0
20000

Sihtväärtus
2023
30000

0

16

21

0

1036

1426

0

10 000

14 000

0

4

7

0

1990

2900

3

Tulemus

2.1.Nõustamine
ja
piirkondlike ettevõtjate
arendamine
maakondlikes
arenduskeskustes
2.2
Ekspordiarendamise
tegevused: kontaktide
loomine,
nõustamine,
koolitused, maine ja
tuntus
2.3.
Ettevõtlusteadlikkus:
teadmised ja oskused,
ettevõtlikkusteadlikkus

nõustatud
ettevõtjate
ellujäämismäär

-

ekspordimahu
kasv

-

>75%

suurem kui suurem kui
Eesti
Eesti
keskmine
keskmine

40
(soovitusindeks ehk
Net
Promoter
Score
(NPS)
skaalal 100 kuni
+100)
suurem kui
Eesti
keskmine

40 (soovitusindeks
ehk
Net Promoter
Score (NPS)
skaalal -100
kuni +100)

2.4.
Eesti
ettevõtja välisinvesteer nõustamine välisturul ja ingute maht
välisinvesteeringute
kaasamine

300 mln €

400 mln €

2.4.
Eesti
ettevõtja
nõustamine välisturul ja
välisinvesteeringute
kaasamine

3000 uut 4000
uut
töökohta
töökohta

osalejate
hinnang
tegevuste
kasulikku
-sele

2.4.
Eesti
ettevõtja ekspordimah
nõustamine välisturul ja u kasv
välisinvesteeringute
kaasamine

0

>75%

-

välisinvesteer ingute
toel
loodud
töökohad

suurem kui
Eesti
keskmine

“;
1.7.

sõnastan punkti 6.2.1. järgmiselt:
„6.2.1. Punktis 1.1.5. toodud tegevuste elluviijaks on Eesti Vabariigi poolt asutatud
EAS, mille eesmärgiks on edendada Eesti ettevõtluskeskkonna ja ettevõtjate
konkurentsivõimet, suurendades sellega Eesti ühiskonna heaolu. EAS on pikaajalise
kogemusega (sh käesolevas käskkirjas nimetatud tegevuste elluviimist puudutava
valdkondliku kogemusega) ning usaldusväärne koostööpartner paljudele asutustele,
organisatsioonidele ja ettevõtjatele.“;

1.8.

täiendan käskkirja punkti 6.5.3.6. järgmises sõnastuses:
„6.5.3.6. EASi ja partnerite kulud, koolitusel (sh pikaajaliste koolitusprogrammidel),
seminaril, töötoas, (välis)praktikal, konverentsil ja veebi kaudu läbiviidavatel üritustel
osalemiseks, sh ürituste ettevalmistamine, läbiviimine, neil osalemine ning tulemuste
levitamine ja analüüs.“;

1.9.

tunnistan käskkirja punkt 6.5.6.4. kehtetuks;
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1.10. asendan punkti 6.6.1. tabelis tekstiosa „Ettevõtlusteadlikkus, sh
ettevõtlikkusprojektide konkurss“ tekstiosaga „Ettevõtlusteadlikkus, sealhulgas
ettevõtluskonkursid“;
1.11. täiendan käskkirja punktiga 6.6.4. järgmises sõnastuses:
„6.6.4. Elluviija tagab, et eelarve kuluridasid ei muudeta ühe kalendriaasta jooksul
rohkem kui 10% tegevuse kinnitatud kogueelarvest.“;
1.12. muudan käskkirja punkti 7 pealkirja järgmiselt:
„7. Finantskorrektsioonid ja toetuse tagasimaksmine“;
1.13. täiendan käskkirja lisaga „Tegevuste eelarved“ (lisatud).
2.

Käesolevat käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liisa Oviir
ettevõtlusminister

