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TAIE arengukava 2035 eesmärk ja mõõdikud

• Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus 
suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja 

majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja 
kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele 

Riigieelarves kavandatud TA kulutused hoitakse vähemalt 
1% SKP-st tasemel 

Erasektori TA kulutuste tase 2% SKP-st

Nominaalne tööjõutootlikkus
110% EL keskmisest

Innovatsiooni liider Euroopa innovatsiooni tulemustabelis 

TEADMUSSIIRE:
Eesti areng tugineb

teadmuspõhistele ja Innovaatilistele 
lahendustele

TEADUSSÜSTEEM:
Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus

ja mitmekesine

ETTEVÕTLUSKESKKOND:

Eesti ettevõtluskeskkond
Soodustab teadmusmahuka

ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema
lisandväärtusega toodete
ja teenuste eksporti ning 

investeeringuid kõigis Eesti 
piirkondades



110% EL 
keskmisest –

ambitsioonikas 
aga teostatav

…et kasvatada majanduse 
teadmusmahukust.

Kolm olulist pööret, mida majanduseks 
vajame:

INNOVATSIOONIPÖÖRE 
– riskide võtmine ja 

ambitsioonikus

DIGIPÖÖRE – tööriist 
mitte eesmärk

ROHEPÖÖRE – läbivalt 
terves majanduses



TAIE fookusvaldkonnad

Digilahendused igas 

eluvaldkonnas

Ressursside 

väärindamine
Tervisetehnoloogiad

ja -teenused 

Eesti toodab energiat
kliimaneutraalselt

Energiakasutus on 
tõhus ja 
süsinikuneutraalne

Varustuskindlus on 
tagatud

Nutikas ja kestlik 

energia Elujõuline Eesti 

TAIE fookusvaldkonnad on Eesti arenguvajaduste ja -võimaluste täitmisse panustavad riigi, ettevõtete ja 
teadusasutuste koostöös eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad. 

Eesti kui digiriik kasvab ja 
areneb

Digilahendused
jõuavad igasse 
eluvaldkonda

Andmemajandus loob uusi 
ärivõimalusi 

Eesti küberruum on 
turvaline

Kohalikke ressursse     
väärindatakse
keskkonnahoidlikult ja 
kõrge 
ressursitootlikkusega

Loodusvarade kasuta-
misel arvestatakse nii 
elurikkuse säilimise kui 
ka sotsiaal-majanduslike
mõjudega

Tervishoiuteenused on 
mõjusamad ja 
kättesaadavamad

Ravi ja ennetustegevus 
on patsiendikesksem 
ja tõenduspõhisem, 
arenevad personaalsed 
terviseteenused

Kasvab 
tervishoiusektori 
ekspordipotentsiaal

Eesti rahvus, keel ja kul-
tuuriruum on elujõuline 
ja arenev

Eesti riigivalitsemine on 
inimesekeskne, 
teadmistepõhine ja 
tõhus

Eesti haridussüsteem on 
kõrgetasemeline

Majanduse ja tehnoloogia 
areng arvestab sotsiaal-
kultuuriliste mõjudega



2021+ võimalikud 
rahastamisallikad 

ettevõtluse 
rahastamiseks

REACT-EU 

Taaskäivitamise Fond 

Õiglase Ülemineku Fond 

2021-2027 Struktuurvahendite Fond

1% TA rahad



Innovatsioonipööre



Innovatsioonipöörde 
sekkumised

• Innovatsiooniagentuuri tegevused TAI-põhiseks 
teadlikkuse ja võimekuse kasvatamiseks.

• Rakendusuuringute ja eksperimentaalarengu 
programm

• Ettevõtete arenguprogramm

• Tootearendusprogramm

• Välisraha kaasamine oma tegevuste 
võimendamisel 

• Teadmusmahukate (välis)investeeringute 
siiameelitamine – klienditeekonna katmine 
investeeringuni koostöös VäM-ga.

• Kapitaliturgude mitmekesistamine



Innovatsiooniagentuuri tegevused TAI 
teadlikkuse ja võimekuse kasvatamiseks

Võimalused Võimekused Rahastus

Digi- rohe- ja innovatsioonialase kompetentsi ja võrgustiku kasvatamine



Ettevõtete 
arendus-

tegevused

Rakendusuuringute ja 
eksperimentaalarengu programm

Ettevõtete arenguprogramm

Tootearendusprogramm

Inno- ja arendusosakud



Rahvusvahelise
raha ära toomine

Eesti ettevõtete „nügimine“ CERN-i hangetele

Osalemine Euroopa Kosmoseagentuuri valikprogrammides, 
küberturbemissioonidel

EASi täiendav tugi ettevõtete osalemisel EL ülestes 
raamprogrammides

Osalemine Euroopa Horisondi teadus- ja arendustegevuste 
ühisprojektides: võtmetehnoloogiad, innovaatilised VKE-d jne.

IPCEI-i (Important Project of Common Interest) võimaluste 
kasutamine: vesinik, mikroelektroonika, pilvetehnoloogiad



Kapitaliturgude
mitmekesistamine

Teadus- ja tehnoloogiamahukad kiirendid – nn 
sisseviskajad erinevatesse fondidesse (Edtech, Deep Tech, 
Cleantech?)

Kasvufond - kiiresti kasvavate innovaatiliste ettevõtete 
rahastamine k.a. traditsioonilistes sektorites 

Rohefond – rohetehnoloogiate arendamine 

Teadmus- ja tehnoloogiamahukate idude fond



Teadmus-
mahukate

(välis)investe
eringute

meelitamine

Suurinvestori toetusmeetme 
jätkumine

Tugi- ja arenduskeskuste 
toetusmeede

EAS ja VäM ühised pingutused 
äridiplomaatia suunal



Õiglase 
ülemineku 

Fond

Ida-Viru tööstuse investeeringute toetus – 153 mln

Ida-Viru ettevõtete teadmusmahukuse kasvatamise 
toetus – 50 mln

Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused – 20 
mln

Väikeettevõtluse toetus – 15 mln

Planeeritav avanemine hilissügis 2021. 



Digipööre



Digipöörde 
sekkumised

Digidiagnostika

Digiinvesteeringu toetus digitaalsete 
tehnoloogiate soetamiseks (avaneb 
sügisel)

Digiinnovatsioonikeskuse käivitamine AI ja 
robootika suunal (Taltech, TÜ, EMÜ)

Erasektori AI piloodid – erasektori 
tehisintellektil põhinevate lahenduste 
hoogustamine



Rohepööre



Rohepöörde 
sekkumised

Rohefond osana suuremast 
rohetehnoloogiate 
investeerimisprogrammist 

Rohetehnoloogiate kiirendid –
sisseviskaja rohefondi (koostöös 
KeM-ga)

Tootmisettevõtete ärimudeli toetus



Kredex ja EAS
kriisiinstrumendid



Erakorraliste 
teenuste 

muutmine

• Uute laenude käendamisel koostööpartneri kogukahjude hüvitamise piirmäär 80% 
(28.12.2020 teenusetingimustes 50%). Olemasolevate laenude käendamisel 
kogukahjude hüvitamise piirmäär 50% (28.12.2020 teenusetingimustes 15%). Iga üksiku 
käenduse ulatus vastavalt teenusele kuni 100% laenusummast.

• Käenduse andmist eelistatakse laenu andmisele – käenduse tingimused on viidud 
vähemalt sama soodsaks otselaenuga. Ettevõtja pöördub laenu saamiseks KredExi poole 
juhul kui pangast käendusega laenu ei saa.

• Täiendavat tähelepanu/eelistingimusi vajavate sektorite ring on laiendatud: majutus 
(EMTAK tegevusala kood I55), toitlustus (I56), sõitjate vedu (H491, H493, H50, H51), 
transpordi abitegevused (H52), reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus (N79),  
nõupidamiste ja messide korraldamine (N823), sanatooriumide ravitegevus (Q86905), 
kultuuritegevus (R90, R91) sporditegevus (R93), füüsilise heaoluga seotud teenindus 
(S9604). Käibelaenu korral täiendavalt lubatud ettevõtjad Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse hallatavast Eesti turismiteenuste andmebaasist www.puhkaeestis.ee.

• Teenuse tingimused on kujundatud nii, et käenduste- ja laenude oodatav kahjusus jääb 
alla 50%, soodsate majandusarengute korral oluliselt madalam.

• Käenduste ülempiir ettevõtja kohta on eemaldatud, käibekapitali laenu ülempiir kuni 
700 000 eurot (sarnaselt enim kannatanud sektorite 100% laenukäendusele).

• Teenuste osutamist jätkatakse kuni 30.06.2021, lähtutud on olemasolevatest 
riigiabilubadest.

http://www.puhkaeestis.ee/


EASi kriisimeetmed (VV 
lisaeelarvest)



2021 lisaeelarvega eraldatakse MKMile

Riigi lisaeelarve kokku (tuh eurodes): 640 739

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kokku, sh: 48 000

Kommertsbussiliini vedajate toetusmeede* 4 000

Turismisektori osaline toetus 25 000

Ettevõtluse erakorraline toetusmeede 19 000

NB! Toetusmeetmeid rakendatakse läbi EASi (Ettevõtluse Arendamise SA)

*Märkus: Majandus- ja taristuministri ettepanekul



Lisaeelarve 
meetmekirjeldus 

(44 mEUR)

• Sihtrühm (juriidilised isikud ja FIEd):

• + suletud jaekaubandusettevõtted 

• + majutus, spaad, veekeskused, toitlustus, reisiettevõtjad, 
nõupidamiste ja 

• messide korraldajad, turismiteenuse pakkujad, sõitjate 
muu maismaavedu

• Toetusskeem:

• + lävendiks protsentuaalne käibekaotus

• + toetuse osakaal märtsi ja aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu) kohandatud ettevõtte põhise käibekao langusega

• + FIE-d ja  turismiteenuste pakkujatel toetuse maksmine 
fikseeritud makse alusel

• + max toetuse lävend



Jaekaubandus (koodid 
järgmisel slaidil)

Majutus, spad, 
veekeskused (emtak 
55,86905+terviseameti 
ujulate registrist 
ettevõtted, kelle emtak 
on 93, 96041)

Toitlustus (emtak 56) Sõitjate muu maismaavedu 
(emtak 4939 ja 49399)

Reisiettevõtjad (emtak 
791) 

Nõupidamiste ja messide 
korraldajad (emtak 82301)

Turismiteenuse 
pakkujad

Sihtgrupp VV korraldusega suletud ja 
füüsilist poodi omavad 
juriidilised isikud ja FIE-d.

Juriidilised isikud ja FIE-d Juriidilised isikud ja FIE-d. Juriidilised isikud ja FIE-d. Juriidilised isikud ja FIE-d. Juriidilised isikud ja FIE-d. Juriidilised isikud ja 
FIE-d, kes pakuvad 
visistestonia
andmebaasi alusel 
elamusteenuseid

Lävend • Käibekadu vähemalt 30% 
ajavahemikus 03.2021 vs 
01.2019-12.2019 
keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 
2020 + jaan 2020-veebr 
2021 eest tasunud 
tööjõumakse min.800€ 
keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 
eest tasunud 
tööjõumakse min. 5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• Käibekadu vähemalt 
30% ajavahemikus 
03.2021 vs 01.2019-
12.2019 keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 
2020 + jaan 2020-veebr 
2021 eest tasunud 
tööjõumakse min.800€ 
keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 
eest tasunud 
tööjõumakse min. 5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• Käibekadu vähemalt 30% 
ajavahemikus 03.2021 vs 
01.2019-12.2019 keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 2020 
+ jaan 2020-veebr 2021 
eest tasunud tööjõumakse 
min.800€ keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 eest 
tasunud tööjõumakse min. 
5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• Käibekadu vähemalt 50% 
ajavahemikus 03.2021 vs 
01.2019-12.2019 keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 2020 + 
jaan 2020-veebr 2021 eest 
tasunud tööjõumakse 
min.800€ keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 eest 
tasunud tööjõumakse min. 
5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• Käibekadu vähemalt 
30% ajavahemikus 
03.2021 vs 01.2019-
12.2019 keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 
2020 + jaan 2020-veebr 
2021 eest tasunud 
tööjõumakse min.800€ 
keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 
eest tasunud 
tööjõumakse min. 
5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• Käibekadu vähemalt 30% 
ajavahemikus 03.2021 vs 
01.2019-12.2019 
keskmine 

• Uued: käive on tekkinud 
mitte varem kui jaan 2020 
+ jaan 2020-veebr 2021 
eest tasunud tööjõumakse 
min.800€ keskm kuus 

• Mitte KM kohustuslane:  
jaan 2020-veebr 2021 eest 
tasunud tööjõumakse min. 
5000€

• FIEd: teinud I kv 2021 
avansilise sotsiaalmakse

• jaan 2020-
veebr 2021 
eest tasunud 
tööjõumakse 
min. 5000€ või 

• teinud FIE-na 
avansilise 
sotsiaalmakse

Skeemi kirjeldus:

Toetus arvestab 
tegevuskulude (va 
palgakulu) suurusega 
sihtgrupis ja võtab 
arvesse ettevõttepõhist 
käibelangust. 

Max toetus 300 000€.

Toetuse suurus 70% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte 
KM kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus.

Toetuse suurus 90% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte 
KM kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus

Toetuse suurus 70% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte KM 
kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus

Toetuse suurus 90% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte KM 
kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus

Toetuse suurus 60% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte 
KM kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus

Toetuse suurus 60% märtsi, 
aprilli tegevuskuludest (va 
palgakulu), kohandatud 
ettevõttepõhise 
käibelangusega. 
Uutel ettevõtetel ja mitte KM 
kohuslasel sama osakaal 
tegevuskuludest. 
KM kohuslastel, kel puudub 
töötaja ja FIE-le märts, aprill 
kohta 584 eur kuus

Esimesel juhul 
ühekordne makse
5000€; 
Teisel juhul toetus 
1168€

Hinnanguline kogukulu: 19 mln € 25 mln €

Hinnanguline sihtgrupp 1350 ettevõtjat, 1300 FIE 450 ettevõtjat, 250 FIE 1150 ettevõtjat, 200 FIE 130 ettevõtjat, 40 FIE 170 ettevõtjat, 30 FIE 50 ettevõtjat, 10 FIE 400 ettevõtjat



Aitäh!


