Loomemajanduse arendamine
2014-2020
Toetusmeetme tutvustamine

24.09.2014
Tallinn
Noblessneri kvartali jahtklubi

Päevakava
10:00-10:30
10:30-10:45

Kogunemine ja tervituskohv
Avasõnad
Raul Oreškin, Kultuuriministeerium

10:45-11:00

Kokkulepped Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020
Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeerium

11:00-11:45

Eesti loomemajanduse arengukontseptsioon 2023
Priit Karjus, Ajutrust OÜ; Anu-Maaja Pallok

11:45-12:30

Startup Estonia – Arengufondi tegevused startup
maastikul
Mari Vavulski ja Mari Suviste, Arengufond

12:30-13:15
13:15-14:15

Paus
Loomemajanduse arendamise toetusmeetme
määruse strateegiline taust, kontekst ja
põhitingimused
Anu-Maaja Pallok

14:15-14:30

kokkuvõtted ja lõppsõna
Raul Oreškin

Partnerluslepe ja rakenduskava
Euroopa Komisjon on heaks kiitnud partnerlusleppe Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020“

Raamistik, millega tagatakse vastavus Euroopa Liidu aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiale ja
fondispetsiifilistele eesmärkidele.
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 osas
toimub veel täpsustamine

Partnerluslepe: arenguvajadused ja
kasvupotentsiaal
1. Uute kasvuallikate leidmine, majanduse muutmine
teadmistemahukamaks ja Eesti teaduse mõju suurendamine
2. Eesti ettevõtete ekspordivõime ja kasvupotentsiaali tõstmine
3. Tõhusama loodusvarade kasutusega ning vähesema energia- ja
süsinikumahukusega majandus
4. Inimeste ja kaupade jätkusuutlike ühendus- ja liikumisvõimaluste
parandamine
5. Tööhõive kasv, suurem sotsiaalne sidusus ja haridussüsteemi
kohandumine ühiskonna vajadustega
6. Tervena elatud eluea kasv ning vajadustele vastava tervisesüsteemi
arendamine
7. Kodanikukeskse ja ühtse riigivalitsemise tõhustamine

Strateegilised alusdokumendid
„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

Eesti loomemajanduse
arengukontseptsioon 2023
Eesti loomemajanduse võimekuse arendamise peamine strateegiline
siht on Eesti ettevõtete lisandväärtuse kasvatamine loova mõtte
osakaalu kasvatamise kaudu müüdavates toodetes ja teenustes.
Loomemajanduse tugimeetmete rakendamise lõpp-eesmärk on
saavutada võimekus, kus Eesti loomeettevõtted on turutingimustes
võimelised ise majanduslikku edu saavutama.
VÕIMEKUS = POTENTSIAAL x TAHE x SUUTLIKKUS SEDA
RAKENDADA

Loomemajanduse arendamise
meetme lähtekohad
2007-2013
•madal loomemajanduse alane teadlikkus
•vähene koostöö sektori sees ja teiste majandussektoritega
•loomemajanduse arengut toetavate tugistruktuuride puudumine
2014-2020
•loomeettevõtjate madal ekspordisuutlikkus
•loome- ja teiste valdkondade ettevõtjate vähene koostöö
•tugistruktuuride teenused ei ole konkurentsivõimelised

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)
% SKPst

608
2,8%

1 143
2,9%

1 067
2,7%

Eesti Konjunktuuriinstituut

Loomemajanduse arendamine
Loomemajanduse arendamise meetme tegevussuunad 2014-2020
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

Meetme eesmärk ja tulemused
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 tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes
Eesti keskmisega;
•suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti
keskmisega

Meetme sihtgrupp
• Loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades
tegutsemist alustavad ettevõtjad*
• Loomemajanduse valdkondades tegutsevad kasvuettevõtjad**
• Teistes valdkondades tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad
loomesektori teenuseid
• Laiem avalikkus, poliitikakujundajad, ettevõtluse tugistruktuurid, jms
* Alustav ettevõtja on asutamisel olev või mitte kauem kui 3 aastat tagasi äriregistrisse
kantud ettevõtja, milles teine juriidiline isik võib omada kuni 25% osalust.
** 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%.

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

Avatud taotlemise teel rahastatavate tegevuste toetuse kogumaht on
16,1 milj EUR, sh:
• inkubatsioon 4 milj EUR
• arenduskeskused 3,2 milj EUR
• ühisprojektid 0,7 milj EUR
• taristu ja tehnoloogia 4 milj EUR

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%

100 000

200 000

12

80%*

1 000 000

1 250 000

36

Toetuse taotlemine
• Toetusmeetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus
• Inkubaatoritele, loomemajanduse arenduskeskustele ja
investeeringuprojektidele on toetuse taotlemine vooruline
• Enne taotlemist tuleb läbida eelnõustamine
• Loomemajanduse valdkondades tegutsevad ettevõtjad saavad oma
ekspordivõimekuse kasvatamiseks taotleda toetust jooksvalt
• Valdkondadeüleste väikeprojektide elluviimiseks saab toetust
taotleda jooksvalt

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.

Kultuuriministeeriumi poolt
rakendatavad tegevused
• Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
sh teavitamine, kontaktide vahendamine, uuringute läbiviimine, koolitusprogrammide
algatamine, seminaride ja konverentside läbiviimine, jms

• Valdkondade ja sektorite üleste pikemaajaliste ja ulatuslike
arendus- ja koostööprojektide algatamine ning elluviimine
Toetuse andmise tingimused on väljatöötamisel ja kinnitatakse
kultuuriministri käskkirjaga.
Kultuuriministeeriumi poolt rakendatavate tegevuste toetuse kogumaht
on 3,9 milj EUR, sh:
•
•

Teadlikkuse tõstmine ja teadmiste ning oskuste arendamine 2,5 milj EUR
Valdkondade üleste suurprojektide elluviimine 1,4 milj EUR

Meetme avamise ajakava
AVATUD TAOTLEMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meetme lähtekohtade ja põhitingimuste väljatöötamine kultuuriministri poolt moodustatud
töögrupis aprill - mai 2014
Meetme kontseptsiooni tutvustamine sihtgrupile ja partneritele juuni - august 2014
Toetuse andmise tingimuste (määruse) eelnõu väljatöötamine juuni - september 2014
Määruse eelnõule ja seletuskirjale esialgse tagasiside saamine RaM’ilt 12.09. kuni 19.09.
Määruse eelnõu ja seletuskirja avalik konsultatsioon ja mitteametlik kooskõlastamine 22.09.
kuni 12.10.
Huvigruppide kaasamisüritus 24.09.
Määruse eelnõu tutvustamine valdkondlikus komisjonis 16.10.
Ametlik kooskõlastusring 27.10. kuni 09.11.
Määruse allkirjastamine ja avaldamine 10.11. kuni 16.11.
Rakendusprotsesside- ja dokumentide ettevalmistamine RÜ poolt 10.11. kuni 14.12.
Esimese taotlusvooru avamine detsembri lõpp 2014

Küsimused, kommentaarid?
…
…
…

Täname tähelepanu eest!
Anu-Maaja Pallok
Kultuuriministeerium
anu-maaja.pallok@kul.ee

