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EASi tegevussuunad

Oma tegevusega aitame kaasa:

I alustavate ettevõtete arvu suurendamisele ja nende arengu kindlustamisele

II tegutsevate ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste arengule läbi 
tehnoloogia arenduse, ekspordi ja oskusteabe leviku toetamise ning 
välisinvesteeringute kaasamise 

III ettevõtlus- ja elukeskkonna konkurentsivõime arengu  kiirendamisele 
regioonides 

Kodanikuühiskonna aktiivsuse suurendamine
Kohaliku omaalgatuse programm
Maakondlike arenduskeskuste teenused mittetulundusorganisatsioonidele

Avalike teenuste kvaliteedi parandamine
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

IV siseturismi ja turismieksporti edendamisele 



EASi olulisemad programmid ja tegevused – ca 40

Nõustamisprogramm

Ettevõtlusinkubatsiooni 
programm, eeluuring

Ettevõtluse infra-
struktuuri arendamise programm

TAK programm

Juhtimiskvaliteedi arendamine

T&A programm
Ekspordiplaani programm

Ühisstendid riiklikult toetatavatel 
välisnäitustel

Tegutsevad ettevõtted, teadus- ja 
arendusasutused

Eesti kui reisisihi tuntuse 
suurendamise programm

Alustavate ettevõtjate 
stardiprogramm

Innovatsiooniteadlikkuse
tõstmise programm

Spinno programm

Ettevõtlus- ja 
elukeskkond, 

turismi arendamine
Alustavad ettevõtted

Ettevõtlusinkubatsiooni 
programm

Mentorlusprogramm

Koolituse programm

Töö investoriga

T&A infrastruktuuri toetamise 
programm

Rahvusvaheliste  
koostöövõrkude arendamine

Kohaliku omaalgatuse 
programm

Turismiettevõtjate turunduse ja 
tootearenduse programm

Turismiettevõtjate 
teadlikkus- ja koolitusprogramm

Siseturismi tuntuse suurendamine
ja ettevõtjate toetamine

Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise programm

Kohaliku füüsilise elukeskkonna 
arendamise programm

Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise väikeprojektide 

programm



Mittetulunduslike organisatsioonide 
osalemine

Kaasamine – osalemine programmide ja tegevuste ettevalmistamises

Osalemine programmides ja tegevustes taotleja, kasusaaja, partnerina



Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on/oli
võimalik toetust saada järgmistest programmidest:

1.Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programm (taotlusi EASile saab
esitada ainult KOIT kava - kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste 
kasutamise kava aastateks 2004–2006 - eelistusnimekirja kantud projektide 
kohta)
2.Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm
3.Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm
4.Piirkondliku arengu kavandamise programm
5.Kohaliku omaalgatuse programm
6.Hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega 
seotud investeeringute toetamise regionaalprogramm
7.Ettevõtlusinkubatsiooni programm
8.Innovatsiooniteadlikkuse programm
9.Koolitustoetuse programm (ettevõtjate ühendused (MTÜd), juhul kui 
kasusaajateks on ettevõtjate ühenduse liikmed või kutseühendused (MTÜd, 
SAd), juhul kui on määratletavad koolitusest kasusaavad ettevõtjad)



Mittetulundusorganisatsioonide toetatud projektide 
arv ja maht 2004 - aprill 2006

Programm Rahuldatud 
taotluste arv Toetuse maht

Koolituse programm 18 2 651 435

Ettevõtlusinkubatsiooni programm 4 7 795 287

Ettevõtlusinkubatsiooni programm, eeluuring 3 263 000

Innovatsiooniteadlikkuse programm, täistaotlus 8 4 378 861

Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programm 2 13 021 000

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm 7 28 199 739

Hasartmängumaksust laste, noorte, perede, 35 7 105 005

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide 
programm 2 473 516

Piirkondliku arengu kavandamise programm 4 1 186 888

Kohaliku omaalgatuse programm 1 143 13 055 578

KOKKU 1 226 78 130 309



Heast ideest on kasu vaid siis, kui see 
ellu viia

SULBI MAANAISTE SELTS – KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM
Käsitöö kui elatusallikas
jaanuar 2005 – detsember 2005

Projekt kutsuti ellu eelkõige seltsitegevuse mitmekesistamiseks, traditsiooniliste tegevuste 
jätkamiseks, huviliste käsitööalaseks harimiseks, mis pikemas perspektiivis pakub neile 
elatist ja tugevdab nende konkurentsivõimet tööturul. 

Projekti eesmärgid:
Käsitöö arendamine elatusvahendina ja kultuurinähtusena
Inimeste suhtumise muutmine vanadesse käsitööliikidesse
Igapäevaelus loodussõbralike materjalide kasutama õpetamine 
Noortele vana ja uuesti moodi minevate käsitööalaste teadmiste tutvustamine
Aktiivsuse tõstmine kohalike elanike seas kaasates neid kursustele
Kursustel osalenutele lisateenimise võimaluse pakkumine
Raha säästmise võimalus valmistades ise kaunist käsitööd
Igas eas inimeste vaba aja sisustamine kasuliku ja huvitava tegevusega
Külaelu aktiviseerimine
Omakultuuri püsimine



Peamised järeldused

Mittetulundusorganisatsioonidel on võimalik osaleda programmides, mis 
on kaasrahastatud EL tõukefondidest

Selleks, et mittetulundusorganisatsioonide võimekust suurendada 
osalemaks EL vahenditest rahastatavates programmides on otstarbekas 
rakendada väiksemaid programme (KOA, MAK MTÜde nõustamine, 
koolitused, teadlikkuse tõstmise tegevused) Eesti oma vahenditest.



Tõhusale koostööle lootes!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
– kui hea idee otsib tuge

www.eas.ee
Tel. 627 9700


