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Loomemajanduse määratlus
... on kokkuleppeline, st ajas muutuv ja riigiti või regiooniti erinev.
Ühe võimaliku definitsiooni kohaselt on loomemajandus
majandusharu, mis kasutab kultuuri sisendina ja millel on kultuuriline
mõõde, kuigi selle väljund on peamiselt funktsionaalne.
Loomemajanduse valdkonnad Eestis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arhitektuur
audiovisuaalvaldkond (film ja video; ringhääling)
disain
meelelahutustarkvara
kirjastamine
muusika
kunst
kultuuripärand (muuseumid; raamatukogud; käsitöö)
etenduskunstid
reklaam

Loomeettevõtlus

Teiste ettevõtete
turu suurendamine,
turismi toetamine

Isiklik
loomisrõõm

Riigi, regiooni
kuvandi loomine ja
tutvustamine

Ärilised eesmärgid
(müügitulu,
kasum, turuosa)

Eesti loomemajanduse näitajad
2003

2007

2011

Töötajate arv
% hõivatutest

19 891
3,4%

27 951
4,3%

29 200
4,8%

Ettevõtete ja asutuste arv
% ettevõtetest

2 307
6,3%

4 921
9,4%

7 066
11,4%

Kogutulu (MEUR)
% SKP-st

608
2,8%

1 143
2,9%

1 067
2,7%

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut

Loomemajanduse arendamise lähtekohad

2007-2013
•madal loomemajanduse alane teadlikkus
•vähene koostöö sektori sees ja teiste majandussektoritega
•loomemajanduse arengut toetavate tugistruktuuride puudumine
Eelarve 8,1 mln EUR
2014-2020
•loomeettevõtjate madal ekspordisuutlikkus
•loome- ja teiste valdkondade ettevõtjate vähene koostöö
•tugistruktuuride ja nende teenuste arenguvajadused
Eelarve 20 mln EUR

Loomemajanduse tugistruktuurid

Loomemajanduse arendamise
strateegilised alusdokumendid 2014-2020
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“
Prioriteetne suund: „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“
•tõsta tootlikkust töötaja kohta EL keskmisega võrreldes 80%-ni
•tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 76% tasemele
„Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“
•rohkem tulu kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste eest

Loomemajanduse arendamise meetme
eesmärk
Meetme eesmärgiks on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat
potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate
ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning
luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust
ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.
Meetme rakendamise tulemusena
•suureneb eksportivate ettevõtete arv;
•suureneb VKE-de loodud lisandväärtus töötaja kohta;
•suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes
Eesti keskmisega;
•suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti
keskmisega

Loomemajanduse arendamise meetme
sihtgrupp
• Loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades
tegutsemist alustavad ettevõtjad*
• Loomemajanduse valdkondades tegutsevad (kasvu)ettevõtjad**
• Teistes valdkondades tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad
loomesektori teenuseid
• Laiem avalikkus, poliitikakujundajad, ettevõtluse tugistruktuurid, jms
Alustav ettevõtja on asutamisel olev või projekti tegevustega liitumise hetkel mitte kauem kui 24
kuud tagasi äriregistrisse kantud ettevõtja, milles teine juriidiline isik võib omada kuni 25%
osalust. Alustavas ettevõtjas osalust omav isik ei või omada ega olla varem omanud rohkem kui
32% osalust äriühingus, mis on või on olnud käibemaksukohustuslane.
Kasvuettevõtja on ambitsioonikas alustav või kiireltkasvav ettevõtja. Alustava ettevõtja puhul on
aastase müügitulu prognoos teise tegutsemisaasta lõpuks rohkem kui 200 000 eurot ja
ekspordiintensiivsust vähemalt 25%. Kiireltkasvava ettevõtja ekspordi müügitulu prognoos peab
olema vähemalt 200 000 eurot või kasvama aastas 20%.

Loomemajanduse arendamise meetme
tegevussuunad
1.Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
2.Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
3.Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete
ekspordivõimekuse arendamine
4.Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
6.Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
7.Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine
Avatud taotlemise teel elluviidavad tegevused 16,1 milj EUR
Kultuuriministeeriumi poolt elluviidavad tegevused 3,9 milj EUR

Avatud taotlemise kaudu
toetatavad tegevused (1)
“Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja
ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord”

• loomemajanduse alamvaldkondades ja nendega seotud
valdkondades alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste
osutamine, mis loovad eeldused nende ettevõtjate kasvuks,
jätkusuutlikkuseks ja rahvusvahelistumiseks
• loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste
kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja
ekspordivõimekuse suurendamine, nende omavahelise koostöö
ning teiste majandussektoritega koostööd soodustamine
• loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtjate
ekspordivõimekuse arendamine

Avatud taotlemise kaudu
toetatavad tegevused (2)
• valdkondlike ja sektorite üleste arendus- ja koostööprojektide
algatamine ja elluviimine
• piirkonna või valdkonna turutõrkest, nõudlusest ja potentsiaalist
lähtuva loomeettevõtluse arengut toetava taristu väljaarendamine
• loomeettevõtjate tootlikkust ja toodete lisandväärtust suurendava
tehnoloogia soetamine

Taotlejad:
Kasusaajad:

Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud
Eestis registreeritud väike- ja keskmise suurusega
ettevõtjad*

*Ettevõtja on Eestis registreeritud juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiliseks isikuks
mitteolev ühendus, kes osaleb majandus- või kutsetegevuses.

LM toetuse piirmäärad
…
Toetuse
osakaal %

Inkubatsiooniteenuste
osutamine
Arenduskeskuste kaudu LM
ettevõtjate arendamine
LM ettevõtjate
ekspordivõimekuse arendamine
LM ja teiste sektorite
ühisprojektide elluviimine

LM taristu väljaarendamine ja
tehnoloogia soetamine

Toetuse maksimaalne Projekti kogusumma EUR
maksumus EUR

Projekti periood
kuudes

75%

300 000

400 000

24

80%

300 000

375 000

24

70%

50 000

71 429

12

50%

20 000

40 000

12

80%

1 000 000

1 250 000

36

Taotluste hindamiskriteeriumid
Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele - 30%
Projekti põhjendatus - 25%
Projekti kuluefektiivsus - 20%
Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia - 25%
Voorulise taotlemise puhul eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste
puhul taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr. Juhul, kui ka
omafinantseeringu määr on võrdne, eelistatakse taotlust, mille
esimese hindamiskriteeriumi hinne on kõrgem.
Inkubaatorite ja arenduskeskuste taotluseid ning investeeringuprojekte
hindab hindamiskomisjon.
Hindamisse on võimalik kaasata eksperte.

Meetme avamise ajakava
AVATUD TAOTLEMINE

• Kultuuriministri määrus “Loomemajanduse tugistruktuuride,
ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise
tingimused ja kord” jõustus 09.01.2015
• Taotlusvoor inkubatsiooniteenuste pakkumiseks ja ärikiirendite
rakendamiseks avanes 16.02.2015
• Taotlusvoor loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike
arenduskeskuste kaudu loomeettevõtluse edendamiseks on plaanis
avada 06.04.2015
• 2015.a I poolaastal avaneb ka jooksev taotlemine ettevõtjatele
KULTUURIMINISTEERIUMI POOLT ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED

• Kultuuriministri käskkirjaga kinnitatavate toetuse andmise tingimuste
eelnõu on koostamisel ja allkirjastatakse 2015.a I poolaastal
• Tegevuste elluviimine algab koheselt peale käskkirja jõustumist

Eesti loomemajanduse
arengukontseptsioon 2023
Eesti loomemajanduse võimekuse arendamise peamine strateegiline
siht on Eesti ettevõtete lisandväärtuse suurendamine töötaja kohta,
kasvatamine loova mõtte osakaalu nende poolt müüdavates toodetes
ja teenustes.

Loomemajanduse arendamise meetmete rakendamise lõppeesmärk
on saavutada võimekus, kus Eesti loomeettevõtted on võimelised
turutingimustes ise (st ilma riiklike toetusteta) majanduslikku edu
saavutama.
SUUTLIKKUS = POTENTSIAAL x TAHE x VÕIME SEDA RAKENDADA

Kuhu tahame aastaks 2023 välja jõuda?
• Loomemajandusettevõtete sissetulek on piisav, et ilma riiklike
toetuseta toime tulla (st. turutingimustes teenitud käive ja kasum on
suurenenud)
• Loomemajandusettevõtete tiražeerimisvõimekus on kasvanud, et
jõuda suuremate mahtude ja turgudeni
• Teised sektorid näevad loomemajandussektori kaasamises
potentsiaali ja kasutavad selle teenuseid oma lisandväärtuse
tõstmiseks
• Loomemajanduse ergutamine kiirendab regioonide arengut
(positiivne mõju tööhõivele, turismile, välisinvesteeringutele)
•Maksulaekumine on suurenenud
•Sekkumine toimub teiste sektorite
(sh. nõudluse poole ettevõtete) kaudu

Tänan tähelepanu eest!
anu-maaja.pallok@kul.ee

