
 1

25.2.2009      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜHENDUSE EESKIRJADE KÄSIRAAMAT VKEdele ANTAVA RIIGIABI 
KOHTA 

 
(KAASA ARVATUD RIIGIABI MEETMETE AJUTINE RAAMISTIK, ET TOETADA 

PRAEGUSES FINANTS- JA MAJANDUSKRIISIS JUURDEPÄÄSU RAHASTAMISELE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 
Käesolevas käsiraamatus on esitatud lühendatud ja mõnikord lihtsustatud kokkuvõte riigiabi 
käsitlevatest õigusaktidest. Seega on ilmne, et käesolevas dokumendis esitatud kokkuvõtetest ja 
tabelitest ei saa tuleneda mingeid õigusi. Valdkondlike eeskirjade usaldusväärsema versiooni 
leidmiseks soovitatakse lugejal tutvuda vastavate õigusaktide terviktekstidega, mille kohta on 
käesolevas tekstis antud täpne viide. 

 

 



 2

1. SISSEJUHATUS 3 

1.1. VKEde tähtsus 3 

1.2. Riigiabi VKEdele 4 

1.3. Mõisted 7 

1.3.1. Mis on VKE? 7 

1.3.2. Riigiabi mõisted 7 

2. VKEdele ANTAV FINANTSABI 8 

2.1. Väiksesummaline abi (vähese tähtsuse reegel) 8 

2.2. Riiklikud tagatised 10 

2.3. Riskikapitaliabi 12 

3. ABIMEETMED VKEde MAJANDUSKASVU JA ARENGU TOETAMISEKS 14 

3.1. Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi 14 

3.2. Keskkonnakaitseks antav abi 17 

3.3. Regionaalabi 20 

3.4. Investeerimis- ja tööhõiveabi 23 

3.5. Koolitusabi 24 

3.6. VKEdele nõustamiseks ja messidel osalemiseks antav abi 25 

3.7. Abi andmine naisettevõtjatele 26 

3.8. Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi 27 

3.9. Abi raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks 29 

4. AJUTINE RIIGIABI MEETMETE RAAMISTIK PRAEGUSES FINANTS- JA MAJANDUSKRIISIS 
RAHASTAMISELE JUURDEPÄÄSU TOETAMISEKS 31 

I LISA 33 

II LISA 39 

 
 



 3

1. SISSEJUHATUS 

1.1. VKEde tähtsus 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad Euroopa majanduse 
selgroo. ELis on üle 23 miljoni VKE, mis on 99 % Euroopa äriühingutest. VKEd on Euroopa 
töökohtade loojad, kes annavad tööd rohkem kui 100 miljonile töötajale, nad on kindlalt kanda 
kinnitanud kohalikes ja piirkondlikes kogukondades ning tagavad sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
stabiilsust. VKEd mängivad olulist rolli Euroopa majanduskasvus, andes 60 % Euroopa SKPst. 
Dünaamilistel ettevõtjatel on eriti head võimalused kasutada ära globaliseerumisest ja 
tehnoloogia arengu kiirenemisest tulenevad võimalused. VKEd mängivad tähtsat rolli ka 
innovatsiooniprotsessis ja on seega teadmistepõhise majanduse tähtis osa. 

Seoses sellega peegeldab hiljutine Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”1 
(edaspidi väikeettevõtlusalgatus), mille komisjon 2008. aasta juunis vastu võttis, komisjoni 
poliitilist tahet tunnustada VKEde keskset osa ELi majanduses ning kehtestab ELile ja selle 
liikmesriikidele ulatusliku poliitikaraamistiku. Selle eesmärk on parandada üldist lähenemisviisi 
ettevõtlusele ja pöördumatult kinnistada põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” poliitika 
kujundamisse alates õigusaktide koostamise etapist kuni avaliku teenindamise etapini, ning 
soodustada VKEde kasvu, aidates neil lahendada arengut takistavaid probleeme. 
Väikeettevõtlusalgatuses on esitatud hulk meetmeid VKEde edendamiseks erinevatel tasanditel.  

ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate üks suurimaid probleeme on sobiva rahastamise 
kättesaadavus. Investorid ja pangad väldivad sellega seotud riskide tõttu sageli ettevõtjate 
käivitamise või noorte VKEde rahastamist. Praeguse majanduslanguse ja finantskriisi tingimustes 
on VKEdel suuremaid probleeme juurdepääsuga rahastamisele kui teistel, mistõttu on nende 
kasvuks ja ettenähtud investeeringute arendamiseks vajalik rahastamine viibinud või isegi 
nurjunud. See on komisjoni Euroopa majanduse elavdamise kava ettepaneku (mille komisjoni 
president J. M. Barroso 26. novembril 2008 välja kuulutas) üks peamisi elemente. Elavdamise 
kava toetub kõigi VKEde täiendavaks abistamiseks väikeettevõtlusalgatusele, sisaldades väga 
konkreetseid erimeetmeid, et vähendada ettevõtjate halduskoormust, edendada nende rahavooge 
ja aidata inimestel hakata ettevõtjaks. Elavdamise kava on sihitud VKEde rahastamisvõimaluste 
avardamisele koostöös Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga. Selles 
meenutatakse, et liikmesriigid peaksid täiel määral kasutama hiljuti reformitud eeskirju õiget liiki 
riigiabi andmiseks VKEdele. Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antav 
riigiabi aitab nende konkurentsivõimet suurendada vaid siis, kui see on suunatud turutingimuste 
struktuurilisele parandamisele „aruka investeerimise” kaudu, mis edendaks innovatsiooni, 
teadusuuringuid, energiatõhusust, paremat väljaõpet ja kvaliteetsemaid töökohti. Täiendava 
riigiabi andmiseks VKEdele kuulutas komisjon välja lihtsustuspaketi riigiabi otsuste 
kiirendamiseks ja ajutised meetmed, mis muudaks teatavat liiki abi andmise VKEdele 
liikmesriikide jaoks lihtsamaks. 
                                                 
1 Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Kõigepealt mõtle väikestele” - Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, KOM(2008) 394 
lõplik, 25.6.2008. 
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Lisaks võib nii väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimalikult tõhusaks toetamiseks 
kasutada ELi rahastamiskavasid, nagu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm2 
ning teadusuuringute raamprogramm3. Samal põhimõttel on võimalik tugevdada Lissaboni 
strateegia ning Euroopa kliimamuutuse ja energeetika tegevuskava koostoimet, edendades 
investeerimist uuenduslikesse madala süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatesse ja energiatõhususe 
meetmetesse, mis tugevdavad Euroopa konkurentsivõimet ja samal ajal vastavad meie 
energiavarustuse kindluse ja kliimamuutuse eesmärkidele. 
 
1.2. Riigiabi VKEdele 

Esiteks on märkimisväärne, et liikmesriigid saavad kasutada VKEde toetamiseks erinevaid 
rahastamisvahendeid, mida ei loeta riigiabiks. 
Üldised tugimeetmed, mis võivad hõlmata tööjõu- ja sotsiaalkulude maksustamise üldist 
vähendamist, haridus- ja koolitusinvesteeringute mahu suurendamist, suunamis- ja 
nõustamismeetmeid, töötute üldist abi ja koolitust ning tööõiguse täiustamist, ei ole riigiabi ning 
liikmesriigid võivad seetõttu neid koheselt rakendada. Mõned väikeettevõtlusalgatuse meetmed, 
nagu makseviivituste lühendamine VKEde rahavoo parandamiseks või komisjoni ettepanek 
vabastada väikeettevõtted ülemäärasest raamatupidamiseeskirjade ja statistilise aruandluse 
koormusest, ei ole samuti riigiabi.  
VKEde toetusmeetmete puhul, mis EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 kohaselt sisaldavad 
riigiabi, tuleb järgida riigiabi menetlust. Mõned neist meetmetest: 

• võidakse teatavatel tingimustel mitte lugeda riigiabiks (vt allpool piiratud suurusega 
meetmete või garantiide puhul kohaldatav vähese tähtsuse reegel); 

• kujutavad endast riigiabi, kuid liikmesriigid võivad neid rakendada otse, ilma komisjoni 
teavitamata (vt allpool üldise grupierandi määruse kohased meetmed); 

• võidakse lugeda ühisturuga kokkusobivaks riigiabiks, kui need vastavad komisjoni 
asjakohaste suuniste ja raamistike tingimustele (vt allpool riskikapital, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, keskkonnakaitse, ebasoodsas olukorras olevad 
piirkonnad). Nendest meetmetest tuleb komisjoni teavitada ja neid võib rakendada ainult 
pärast komisjoni heakskiidu saamist. 

Komisjon ajakohastas hiljuti riigiabi eeskirju, et innustada liikmesriike suunama paremini 
investeeringuid Lissaboni majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime strateegia eesmärkide 
saavutamiseks. Selles kontekstis pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, sealhulgas suurendatakse neile riigiabi andmise võimalusi. VKEdel on muidugi 
õigus igat liiki abile, mis on ELi riigiabi eeskirjadega lubatud, ja nende abimeetmete liikide 
puhul, mida võib võtta suurettevõtjate suhtes, võib VKEde puhul lubada abi suuremat 
osatähtsust. Arvestades asjaolu, et väikeettevõtjate turutõrked on keskmise suurusega ettevõtjate 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding 
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omadega võrreldes suuremad, on nende kahe kategooria jaoks sätestatud erinevad abi 
põhiosatähtsused ja soodustused. 
Lisaks on riigiabi eeskirju märkimisväärselt lihtsustatud ja ühtlustatud hiljuti vastuvõetud üldise 
grupierandi määrusega (edaspidi „grupierandimäärus”),4 ja need pakuvad nüüd 
liikmesriikidele väga paljusid abimeetmeid VKEde jaoks, millega kaasneb minimaalne 
halduskoormus. Grupierandimääruses sisalduvad abimeetmed on teatamiskohustusest vabastatud. 
Seega võivad liikmesriigid anda neid abiliike koheselt ja teavitada komisjoni alles tagantjärele. 
Erandi saamiseks grupierandimääruse alusel peavad abimeetmed vastama teatavatele, kõnealuses 
määruses sätestatud tingimustele. Eelkõige kehtib grupierandimäärus ainult läbipaistva abi kohta, 
s.o abi kohta, mille puhul on võimalik abi summat täpselt ette arvestada. 
Liikmesriigid võivad anda VKEdele erinevat liiki abi ja kumuleerida erinevaid abimeetmeid, 
tingimusel et täidetakse grupierandimääruses sätestatud kumuleerimiseeskirju. Näiteks võib sama 
VKE saada samaaegselt abi väljaõppeprojekti (väljaõppeabi), masina ostmise (investeeringuabi) 
ja messidel osalemise jaoks, ilma et ta peaks tavapärast teavitamismenetlust, sest nimetatud 
abiliigid on seotud erinevate tegevustega (erinevad abikõlblikud kulud). 
 
Käesoleva käsiraamatu eesmärk on anda lühiülevaade abivõimalustest VKEdele vastavalt 
ühenduse riigiabi eeskirjadele.  
 
Asjaomaste õigusaktide täistekstid asuvad konkurentsi peadirektoraadi veebilehel: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
VKEdele antava abi liigid on konsolideeritud ja lihtsustatud, koos kõigi sektorikohaste 
eranditega. Erandeid kohaldatakse põhiliselt riigiabi andmise suhtes järgmistes sektorites: 
kalandus ja vesiviljelus, põllumajandus, söetööstus, laevaehitus, terasetööstus ja 
sünteeskiutööstus. Rohkem üksikasju sektorikohaste eeskirjade kohta võib leida konkreetsetest 
õigusaktidest. 
 
Sektorid, kus kehtivad erilised riigiabi eeskirjad: 
Kalandus ja vesiviljelus: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm5 
Põllumajandus: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm6 

                                                 
4 Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, 

millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus), ELT L 214, 
9.8.2008, lk 3. 

5 Vt Suunised riigiabi kontrollimiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 84, 3.4.2008). 

6 Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1857/2006, 15. detsember 2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava 
riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006). 

Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013 (ELT C 319, 
27.12.2006). 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1628/2006, 24. oktoober 2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamist investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes (ELT L 302, 1.11.2006). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm


 6

Energeetika ja transport: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                                                                                                                              
Ühenduse suunised, mis käsitlevad riigiabi andmist EÜ asutamislepingu I lisas loetletud ja teatavate I lisas 

loetlemata toodete reklaamimiseks (EÜT C 252, 12.9.2001). 

Ühenduse suunised, mis käsitlevad riigiabi andmist seoses TSE testide, surnud loomade ja tapamaja jäätmetega 
(EÜT C 324, 24.12.2002). 

7 Vt komisjoni teatis K(2005) 312 – Ühenduse suunised lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta (ELT C 312, 9.12.2005, lk 0001). 

Komisjoni teatis K (2004) 43 – ühenduse suunised meretranspordile antava riigiabi kohta (ELT C 013, 17.1.2004, lk 
0003–0012). 

Ühenduse suunised raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta (ELT C 184, 22.7.2008, lk 13). 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm
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1.3. Mõisted 

1.3.1. Mis on VKE? 

Riigiabi valdkonnas kasutatav VKE määratlus on sama, mis komisjon kasutatav tavaline VKE 
määratlus, mis on sätestatud konkreetses soovituses VKE määratluse kohta8. Kõnealune 
määratlus on lisatud ka grupierandimääruse 1. lisasse ja see on esitatud ka käesoleva käsiraamatu 
II lisas.  
 
■ Keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, mis vastab kõikidele järgmistele 
kriteeriumidele: 
- seal on vähem kui 250 töötajat ja 
- selle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või bilansi maht ei ületa 43 miljonit eurot. 

 
■ Väikeettevõtja on ettevõtja, mis vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele: 

- seal on vähem kui 50 töötajat ja 
- selle aastakäive ja/või bilansi maht ei ületa 10 miljonit eurot. 
 
■ Mikroettevõtja on ettevõtja, mis vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele: 

- seal on vähem kui 10 töötajat ja 
- selle aastakäive ja/või bilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot. 
 
Kriteeriumid kehtivad ettevõtja kui terviku kohta (koos teistes liikmesriikides ja väljaspool ELi 
asuvate tütarettevõtjatega). Määruses on määratletud mõisted autonoomne ettevõtja, 
partnerettevõtja ja seotud ettevõtja, et hinnata kõnealuse VKE tegelikku majanduslikku 
positsiooni.  
 
 

1.3.2. Riigiabi mõisted 

• „Abi” - igasugune meede, mis vastab kõikidele asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumitele; 

• „Abikava” – mis tahes dokument, mille alusel võidakse ilma edasisi rakendusmeetmeid 
nõudmata anda üksikabi kõnealuses dokumendis üldiselt ja abstraktselt määratletud 
ettevõtjatele, ja mis tahes dokument, mille alusel võidakse anda konkreetse projektiga 
mitteseotud abi ühele või mitmele ettevõtjale määramata ajaks ja/või määramata ulatuses; 

• „Abi osatähtsus” – abisumma, mis on väljendatud protsendina abikõlblikest kuludest; 

• „Abi saavad piirkonnad” – regionaalabikõlblikud piirkonnad, mis on kindlaks määratud 
asjaomase liikmesriigi ajavahemikuks 2007–2013 heakskiidetud regionaalabi kaardis. 

                                                 
8 Komisjoni soovitus K(2003) 1422 lõplik, 6. mai 2003, mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003). 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
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2. VKEDELE ANTAV FINANTSABI  

2.1. Väiksesummaline abi (vähese tähtsuse reegel) 

Vähese tähtsusega abi määrus on õigusakt, mis lubab liikmesriikidel anda väga kiiresti piiratud 
summas toetusi ettevõtjatele ja eriti VKEdele, ilma komisjoni teavitamata ja haldusmenetlust 
alustamata. See põhineb eeldusel, et väiksed toetussummad ei mõjuta enamikel juhtudel 
liikmesriikidevahelist kaubandust ega moonuta konkurentsi ega ole seetõttu riigiabi EÜ 
asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses. 
 
Vähese tähtsusega abi määruses on sätestatud, et abi summas kuni 200 000 eurot ettevõtja 
kohta mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ei ole riigiabi 
asutamislepingu tähenduses, mis tähendab, et liikmesriigis võivad neid summasid anda ilma 
menetlust alustamata.  
Kuni 1,5 miljoni euro suurust riigi garantiid võib pidada vastavaks abisummale, mis ei ületa 
200 000 eurot. 
 
Vastavalt ajutisele riigiabi meetmete raamistikule praeguses finants- ja majanduskriisis 
rahastamisele juurdepääsu toetamiseks võivad liikmesriigid teatavatel tingimustel anda kuni 31. 
detsembrini 2010 kindlasummalist abi kuni 500 000 eurot ettevõtja kohta (vt käesoleva 
käsiraamatu 4. peatükk). Selline ajutise raamistiku kohaselt lubatud abi on riigiabi EÜ 
asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses, mis ei ole vähese tähtsusega abi määrusega lubatud 
vähese tähtsusega abi summas kuni 200 000 eurot. 

 
 

Tingimused:  

• Vähese tähtsusega abi ei tohi ületada kolme eelarveaasta jooksul 200 000 eurot 
(sularahaekvivalendina).  

• Ülemmäär kehtib kogu vähese tähtsusega abiks loetava riigi vahenditest antava abi kohta. See ei 
mõjuta abisaaja võimalust saada abi muude komisjoni poolt heakskiidetud abikavade raames, 
ilma et see piiraks allpool kirjeldatud kumulatsioonipõhimõtte kohaldamist. 

• Ülemmäär kehtib mis tahes liiki abi suhtes, olenemata abi vormist või eesmärgist. Ainuke 
abiliik, mille suhtes ei kohaldata vähese tähtsuse põhimõtet, on ekspordiabi. 

• Määrust kohaldatakse üksnes „läbipaistvate” abiliikide suhtes, mille puhul on võimalik ette 
kindlaks määrata abi brutoekvivalent, ilma et oleks vaja teha riskianalüüsi.  
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Kõnealust määrust kohaldatakse ettevõtjatele abi andmise suhtes mis tahes majandusvaldkonnas, 
välja arvatud: 

• Kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele antav abi9 
• Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele antav abi10  
• Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele antav abi 

(teatavatel juhtudel) 
• Kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse eksportimiseks antav abi 
• Abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel 
• Söetööstussektoris tegutsevatele ettevõtjatele antav abi 
• Abi rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks 

ettenähtud veokite soetamiseks 
• Raskustes olevatele ettevõtjatele antav abi 
 

Mis on läbipaistev abi? 
Abi on läbipaistev siis, kui abi brutotoetusekvivalenti on võimalik eelnevalt täpselt välja arvutada 
ilma riskianalüüsi tegemata. 
Näiteks: 

• laenudena antavat vähese tähtsusega abi käsitatakse läbipaistva vähese tähtsusega abina, 
kui brutotoetusekvivalent on arvutatud vastavalt turu intressimääradele toetuse andmise ajal;

• kapitalisüstina antavat abi käsitatakse läbipaistva vähese tähtsusena abina vaid juhul, kui 
riigi panuse kogusumma ei ole suurem vähese tähtsusega abi ülemmäärast; 

• riskikapitalimeetmena antavat abi käsitatakse läbipaistva vähese tähtsusena abina vaid 
juhul, kui asjaomase riskikapitali kava raames ei anta igale sihtrühma kuuluvale ettevõtjale 
kapitali üle vähese tähtsusega abi ülemmäära; 

• tagatiskava raames antavat üksikabi ettevõtjatele, kes ei ole raskustes, käsitletakse 
läbipaistva vähese tähtsusega abina vaid siis, kui abikava raames antava üksiktagatise 
aluseks oleva laenu kogusumma ei ole suurem kui 1 500 000 eurot ettevõtja kohta; 

• tagatiskava raames antavat üksikabi maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale 
ettevõtjatele, kes ei ole raskustes, käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega abina vaid 
siis, kui abikava raames antava üksiktagatise aluseks oleva laenu kogusumma ei ole suurem 
kui 750 000 eurot ettevõtja kohta. 

 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 1998/2006, 15. detsember 2006, milles käsitletakse asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006) 
                                                 
9 Vähese tähtsusega abi kalandussektoris: komisjoni määrus (EÜ) nr 875/2007: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF 
10 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1535/2007, 20. detsember 2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 
88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris (ELT L 3337, 21.12.2007): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF
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2.2. Riiklikud tagatised  

Riigigarantiid on oluline vahend äriühingute arengu toetamiseks ja rahalistele vahenditele 
juurdepääsu lihtsustamiseks. Eriti oluline on see VKEde puhul.  
 
2008. aastal vastu võetud komisjoni garantiidena antavat riigiabi käsitleva teatise peamine 
otstarve on määrata kindlaks tingimused, mille puhul riigi garantii ei ole riigiabi EÜ 
asutamislepingu artikli 87 ja 88 tähenduses. Teatises on sätestatud selged ja läbipaistvad 
meetodid garantiis sisalduva abielemendi arvutamiseks. Teatis kehtib kõigi garantiide kohta, 
mille puhul toimub riskide ülekandmine. Kõige tavalisemad garantiid on seotud laenusaaja 
poolt laenuandjaga kokku lepitud laenuga või muu rahalise kohustusega. Selliseid garantiisid 
võidakse anda üksikult või garantiikava raames. Kuid teatis hõlmab ka muid olemasolevaid 
garantii vorme. 
 
VKEde puhul kehtivad lihtsustatud eeskirjad, mille eesmärk on lihtsustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele. Liikmesriikidel on kaks vahendit, millega saab abielemendi 
olemasolu VKEle antud garantiis lihtsalt hinnata.  

• Võimalus kasutada eelnevalt kindlaksmääratud safe-harbour garantiipreemiaid, mis 
põhinevad reitingukategooriatel ning mida loetakse turutingimustega kooskõlas olevaks ja 
seega abi mittesisaldavaks. Neid saab ka kasutada viitemääradena abisumma 
arvutamiseks väiksemate preemiate puhul.  

• Preemia 3,8 % aastas on kohaldatav isegi juhul, kui tegevust alustavate äriühingute 
puhul puudub reiting.  

• Garantiikavade puhul on ühtne preemia kohaldatav kõikjal, kui garanteeritud summa 
jääb alla 2,5 miljoni euro äriühingu kohta. See võimaldab riskide jagamist, mis on 
kasulik VKEde väikese summaga garantiide puhul. 

 
Tingimused:  

a) Üksikgarantiid: 

• laenaja ei ole raskustes olev äriühing;11  
• garantii on seotud konkreetse rahalise tehinguga ja kindlaksmääratud maksimumsummaga 

ning on ajaliselt piiratud; 
• garantii ei tohi katta rohkem kui 80 % tasumata laenust (või muust rahalisest kohustusest); 
• tagasimaksete ja garantii kahanemise ning kahju kandmise proportsionaalsus; 
• garantii eest on makstud turupõhist hinda. 
• eelnevalt kindlaksmääratud safe-harbour garantiipreemiate kasutamise võimalus (seotud 

VKE krediidireitinguga).  

                                                 
11 Vastavalt määratlusele, mis on sätestatud ühenduse suunistes raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta (ELT C 244, 1.10.2004, lk 2). Vt ka käesoleva käsiraamatu peatükk 
3.9. 
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b) Garantiikavad:  

• raskustes olevad äriühingud tuleb kavast välja jätta;12 
• garantii on seotud konkreetse tehinguga ja kindlaksmääratud maksimumsummaga ning on 

ajaliselt piiratud; 
• garantii ei tohi katta rohkem kui 80 % tasumata laenust (või muust rahalisest kohustusest); 
• preemiad vaadatakse läbi vähemalt kord aastas; 
• preemiad katavad tavalisi riske, halduskulusid ja iga-aastaseid piisava kapitali hüvitusi; 
• läbipaistvad tulevaste garantiide andmise tingimused (nt abikõlblikud ettevõtjad); 
• safe-harbour preemiate või ühekordse garantiipreemia kasutamisvõimalus (millega 

hoitakse ära vajadus abi saavate VKEde eraldi reitingute järele), kui garanteeritud summa 
ei ületa 2,5 miljonit eurot ettevõtja kohta konkreetse kava raames (võimaldab VKEdele 
antavate väikesemahuliste garantiidega seotud riskide jagamist). 

 

Lisateave: 
- Komisjoni teatis EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava 
riigiabi suhtes (ELT C 155, 20.6.2008, lk 10–22; lk 15 parandus ELT C 244, 25.9.2008, lk 32)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF  
 

                                                 
12 Vastavalt määratlusele, mis on esitatud ühenduse suunistes raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta (ELT C 244, 1.10.2004, lk 2). Vt ka käesoleva käsiraamatu peatükk 
3.9. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
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2.3. Riskikapitaliabi 

Riskikapital on VKEde rahastamiseks oluline vahend. 2006. aasta augustis jõustusid uued 
riskikapitali käsitlevad suunised.  
 
Üldise grupierandi määrusega vabastati teatamiskohustusest muude abiliikide hulgas ka 
riskikapitalimeetmetena antav abi.  
 
Komisjon kehtestas sihtrühma kuuluva väikese või keskmise suurusega ettevõtja kohta uueks 
garantiipreemiate safe-harbour künniseks 1,5 miljonit eurot. Selle künnise suurendamisega 
tunnistab komisjon põhimõtteliselt alternatiivsete rahastamisvahendite puudumist riskikapitali 
turgudel (st on turutõrge).  
 
Nimetatud meetmed edendavad riskikapitalifondide loomist ja investeerimist kiire kasvuga 
VKEdesse. See on eriti asjakohane majanduslikus olukorras, mis raskendab riskide vältimist 
Euroopa finantssektoris. 
 
Riskikapitaliabi andmine on võimalik kõigis sektorites, erandiks on vaid äriühingud,  

• mis on raskustes, nagu see on määratletud ühenduse suunistes raskustes olevate äriühingute 
päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta; 

• mis tegutsevad laevaehituse, söetööstuse ja terasetööstuse sektoris. 
 

Mõisted:  
Safe harbour künnis: osaliselt või tervikuna riigiabist rahastatud riskikapitalimeetmest tuleb ette 
näha rahalised vahendid osamaksetena, mis ei ületa 1,5 miljonit eurot sihtrühma kuuluva VKE 
kohta 12-kuulise perioodi jooksul. 

Riskikapital: kapitali ja kvaasikapitali finantseering ettevõtetesse nende varajastes 
arenguetappides (seemne-, stardi- ja arenguetapis), sealhulgas mitteametlikud investeeringud, 
mida teevad investorite võrgustikud, riskikapitaliturud ja alternatiivsed aktsiaturud, mis on 
spetsialiseerunud VKEdele ja sealhulgas kiire arenguga ettevõtetele. 

 
Tingimused 
Suuniste kohaselt on võimalikud erandid mõnest alltoodud tingimusest. Sellisel juhul 
analüüsitakse abi üksikasjaliku hindamise käigus, mille eesmärk on võrrelda selle positiivseid ja 
negatiivseid mõjusid. 

Grupierandimääruse kohaselt peavad kõik alltoodud tingimused täidetud olema. 

• Kuni 1,5 miljonit eurot sihtrühma kuuluva ettevõtja kohta mis tahes 12-kuulise 
perioodi jooksul. 

• Abi saavates piirkondades asuvate VKEde ja abi mitte saavates piirkondades asuvate 
väikeettevõtjate puhul piirdub riskikapitalimeede seemnekapitali, stardikapitali ja/või 
arengukapitali pakkumisega.  

• Abi mitte saavates piirkondades asuvate keskmise suurusega ettevõtjate puhul piirdub 
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riskikapitalimeede seemnekapitali ja/või stardikapitali, mitte aga arengukapitali 
pakkumisega. 

• Väikestele ja keskmise suurusega sihtrühma kuuluvatele ettevõtjatele suunatud 
omakapitali ja kvaasikapitali osakaal investeerimisfondis peab olema vähemalt 70 % 
meetme kogueelarvest. 

• Investeerimisfondide pakutavast rahastamisest peab erainvestorite poolne rahastamine 
moodustama vähemalt 50 %. 

• Üksnes abi saavates piirkondades asuvatele VKEdele suunatud investeerimisfondide 
puhul peab erainvestorite poolne rahastamine olema vähemalt 30 %. 

• Investeerimisfond peab olema kasumit taotlev ja selle juhtimine peab toimuma 
äripõhimõtete alusel. 

 
 
Võimalike abi vormide kategooriad vastavalt suunistele 

 Selliste investeerimisfondide (riskikapitalifondid) loomine, milles riik on osanik, investor 
või osaleb muul viisil, seda isegi juhul, kui talle kehtestatud tingimused on muudele 
investoritele kehtivatest tingimustest ebasoodsamad; 

 Riskikapitaliinvestoritele või riskikapitalifondidele antavad garantiid, mis katavad osa 
investeerimisel tekkivast kahjumist, või investoritele/fondidele riskikapitaliinvesteeringuteks 
antavate laenude garantiid, tingimusel et avalik-õiguslike allikate kate seoses võimaliku 
kahjumiga ei ole suurem kui 50 % garanteeritud investeeringu nominaalväärtusest; 

 Muud riskikapitaliinvestoreid või riskikapitalifonde toetavad rahastamisvahendid, mis 
pakuvad täiendavat investeerimiskapitali; 

 Riskikapitaliinvesteeringute tegemiseks investeerimisfondidele ja/või nende haldajatele või 
investoritele pakutavad rahalised stiimulid. 

 
Võimalike abi vormide kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

 Selliste investeerimisfondide (riskikapitalifondid) loomine, milles riik on osanik, investor 
või osaleb muul viisil, seda isegi juhul, kui talle kehtestatud tingimused on muudele 
investoritele kehtivatest tingimustest ebasoodsamad. 

 
 
Lisateave: 
- Ühenduse suunised väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele 
riskikapitaliinvesteeringutele antava riigiabi kohta (ELT C 194, 18.8.2006, lk 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF  
 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. ABIMEETMED VKEDE MAJANDUSKASVU JA ARENGU 
TOETAMISEKS 

 
3.1. Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi 

Komisjon võttis teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi 
raamistiku vastu 2006. aastal ja samuti paljusid teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
kategooriaid hõlmava grupierandimääruse 2008. aastal. Nii raamistik kui ka grupierandimäärus 
sisaldavad uusi, innovatsiooni käsitlevaid sätteid, mis on suunatud eelkõige VKEdele ning mis 
on aitavad kaasa abi paremale suunamisele tööhõivesse ja majanduskasvu toetamisse, nagu see 
on sätestatud Lissaboni tegevuskavas.  
 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt raamistikule 

 Uurimis- ja arendustegevuse projektidele antav abi: See kategooria hõlmab abi: 
- alusuuringuteks: kuni 100 % abikõlblikest kuludest 
- rakendusuuringuteks: kuni 80 % väikeettevõtjate ja kuni 75 % keskmise suurusega 
ettevõtjate abikõlblikest kuludest 
- tootearenduseks: kuni 60 % väikeettevõtjate ja kuni 50 % keskmise suurusega ettevõtjate 
abikõlblikest kuludest  

 Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi: Abi võidakse anda rakendusuuringutele või 
tootearendusele eelnevateks tehnilise teostatavuse uuringuteks. VKEde korral 75 % 
abikõlblikest kuludest uuringute puhul, millega valmistatakse ette rakendusuuringute alast 
tegevust, ja 50 % abikõlblikest kuludest uuringute puhul, millega valmistatakse ette 
tootearendusalast tegevust.  

 Tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi: See abi võib katta 
patentide ja muude tööstusomandiõiguste omandamise ja valideerimisega seotud kulud.  

 Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi: Töötajad tuleb abisaaja 
ettevõttes tööle võtta uute ülesannete täitmiseks ning nad peavad olema töötanud välja 
laenavas teadusasutuses või suurettevõttes vähemalt kaks aastat.  
Abi maksimaalne osatähtsus on 50 % abikõlblikest kuludest maksimaalselt kolmeks aastaks 
ettevõtja ning laenatud töötaja kohta.  

 Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi: Abi 
antakse otse teadusasutusele ning see ei tohi sisaldada teadustegevusega mitteseotud 
otsetoetust äriühingule, kes toodab, töötleb või turustab põllumajandustooteid, ega 
võimaldada selliste toodete tootjatele hinnatoetust. Abi osatähtsus ei tohi olla suurem kui 
100 % abikõlblikest kuludest, ja iga juhtumi puhul peavad olema täidetud eritingimused. 

 

 Noortele innovaatilistele ettevõtjatele antav abi: Abisaaja on väikeettevõtja, mis abi 
andmise ajal on asutatud vähem kui kuus aastat tagasi.  
Grupierandimääruse kohaldamisel tuvastatakse abisaaja innovaatilisus selle alusel, et tema 
teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal kogu tegevuskuludest on vähemalt 15 % vähemalt 
ühel aastal abi andmisele eelnenud kolme aasta jooksul või alles alustanud ettevõtte puhul, 
kellel puudub finantsminevik, vastavalt välisaudiitori kinnitatud käesoleva 
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raamatupidamisperioodi auditile. 
Peale teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi ja riskikapitaliabi 
võib abisaaja saada muud riigiabi alles kolm aastat pärast noorele innovaatilisele ettevõtjale 
antavat abi. 
Abi ei ületa 1 miljonit eurot. Kõnealune abi summa võib ulatuda 1,5 miljoni euroni 
piirkondade puhul, mille suhtes võib kohaldada asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis a 
sätestatud erandit, ja 1,25 miljoni euroni piirkondade puhul, mille suhtes võib kohaldada 
asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis c sätestatud erandit. 

 Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks 
antav abi: 

Abi on maksimaalselt 200 000 eurot ühe abisaaja kohta kolmeaastase ajavahemiku jooksul. 
Kui teenuseosutajal on riiklik või Euroopa sertifikaat, võib abi katta 100 % abikõlblikest 
kuludest, vastasel juhul on abi maksimaalne suurus 75 % abikõlblikest kuludest. 

 Teenuste valdkonnas protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi: 
Protsessi- või organisatsiooniinnovatsioon peab olema uus või oluliselt täiustatud võrreldes 
ühenduse vastava valdkonna tehnika tasemega ja sisaldama selget riskimäära. 
Organisatsiooniinnovatsioon peab alati olema seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamisega organisatsiooni muutmisel. 
Abi maksimaalne osatähtsus on keskmise suurusega ettevõtjate puhul 25 % ja väikeettevõtjate 
puhul 35 %.  

 Innovatsiooniklastritele antav abi: 
- Investeerimisabi võib anda innovatsiooniklastrite loomiseks, laiendamiseks ning nende 

tegevuse toetamiseks üksnes innovatsiooniklastrit haldavale juriidilisele isikule.  
Abi maksimaalne osatähtsus on keskmise suurusega ettevõtjate puhul 25 % ja 
väikeettevõtjate puhul 35 %. Abi saavates piirkondades asuvate klastrite puhul kehtivad abi 
suuremad osatähtsused. 

- Tegevusabi klastri tegevuse toetamiseks võib ajutiselt anda innovatsiooniklastrit haldavale 
juriidilisele isikule. 

Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

Grupierandimäärus hõlmab KÕIKI raamistiku alusel antava teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooniabi kategooriaid ning need on seega vabastatud teavitamismenetlusest, 
v.a järgmised erandid:  

1. Teenuste valdkonnas protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi 

2. Innovatsiooniklastritele antav abi  
3. Suured üksiktoetuse summad: Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniabi 

kategooriad kuuluvad grupierandimääruse reguleerimisalasse, kui ei ületata järgmisi 
teavitamiskünniseid (ettevõtja, projekti/uuringu kohta): 
• peamiselt alusuuringuid hõlmav projekt: 20 miljonit eurot* 
• peamiselt rakendusuuringuid hõlmav projekt: 10 miljonit eurot* 
• Kõik muud projektid: 7,5 miljonit eurot* 
• Tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi: 5 miljonit eurot  

* EUREKA projektide puhul on künnised kahekordsed 
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Lisateave: 
- Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta 
(ELT C 323, 30.12.2006, lk 1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF  

 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.2. Keskkonnakaitseks antav abi 

Uued keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad suunised võeti vastu 2008. aastal 
kliimapaketi raames. Nende suuniste kohaselt võivad liikmesriigid anda toetusi VKEde ja suurte 
ettevõtjate keskkonnasäästlikele projektidele.  

Grupierandimääruse lisati hiljuti palju keskkonnakaitse toetamise võimalusi, et võimaldada 
liikmesriikidel anda sellist abi lihtsalt ja viivitamata, ilma komisjoni teavitamata. Sellisest abist ei 
pea teatama, kui see ei ületa 7,5 miljoni euro künnist ettevõtja ja investeerimisprojekti kohta ja 
kui on täidetud grupierandimääruse tingimused.  

Investeeringuabi puhul on abikõlblikeks kuludeks täiendavad investeerimiskulud, mis on 
vajalikud, et teha ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rohkem või parandada 
keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel. Abikõlblikest kuludest tuleb lahutada kõik 
määratud perioodi jooksul tekkinud tegevustulud või -kulud. 
 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt suunistele 

 Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha ühenduse normatiivides nõutust 
rohkem või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel: 
Keskkonnasäästlike investeeringute edendamiseks antav abi kuni 70 % väikeettevõtjatele ja 
60 % keskmise suurusega ettevõtjate puhul. Keskkonnahoidlike innovatsioonimeetmete jaoks 
võib anda täiendavalt 10 protsendipunkti ja abi võib ulatuda 100 % täiendavatest 
investeerimiskuludest, kui kasutatakse pakkumismenetlust. See abi on kohaldatav ka uute 
keskkonnasäästlike sõidukite soetamisel. 

 Ühenduse tulevaste normatiividega varaseks vastavusseviimiseks antav abi:  
See kategooria on seotud abiga, mida antakse ühenduse uute normatiivide järgimiseks, mis 
tõstavad keskkonnakaitse taset, kuid veel ei kehti. VKEd võivad saada järgmiste 
osatähtsusega abi:   
Kui rakendamine ja lõpuleviimine toimub:  

- rohkem kui kolm aastat enne normatiivi jõustumist: 25 % väikeettevõtjatele ja 20 % 
keskmise suurusega ettevõtjatele. 
- üks kuni kolm aastat enne normatiivi jõustumist: 20 % väikeettevõtjatele ja 15 % 
keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 Energia säästuga seotud meetmeteks antav abi:  
- Investeerimisabi on võimalik anda väikeettevõtjatele kuni 80 % kuludest ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele 70 % ning abi võib ulatuda 100 % täiendavatest investeerimiskuludest, 
kui kasutatakse pakkumismenetlust.  
- Tegevusabi on piiratud viie aastaga. 

 Taastuvate energiaallikate kasutamiseks antav abi:  
- Investeerimisabi võib ulatuda väikeettevõtjate puhul 80 % ja keskmise suurusega 
ettevõtjate puhul 70 %. Kui kasutatakse pakkumismenetlust, võib abi osatähtsus ulatuda 
100 %.  
- Tegevusabi: Liikmesriigid katavad kõik täiendavad kulud võrreldes traditsioonilisi 
energiaallikatega. Tegevusabi puhuks on erinevaid võimalusi. 

 Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks antav abi: Liikmesriigid 
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võivad anda abi, et võimaldada ettevõtjail saavutada energiasäästu, ja koostootmisabi 
väikeettevõtjatele kuni 80 % ulatuses abikõlblikest kuludest ja kuni 100 % täiendavatest 
investeerimiskuludest, kui kasutatakse pakkumismenetlust. 

 Investeerimisabi energiatõhusaks kaugkütteks: kuni 70 % väikeettevõtjatele ja 60 % 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Pakkumismenetluse korral 100 %. 

  Keskkonnauuringuteks antav abi: Abi äriühingutele investeeringutega otseselt seotud 
uuringute tegemiseks eesmärgiga teha ühenduse keskkonnanormatiivides nõutust rohkem või 
saavutada energiasääst või toota taastuvenergiat; kuni 70 % uuringu kuludest 
väikeettevõtjatele ja 60 % keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 

 Jäätmekäitluseks antav abi: See kategooria katab muudele ettevõtjatele antavat 
jäätmekäitlusabi, sealhulgas korduvkasutamis-, ringlussevõtmis- ja taaskasutamismeetmed.  
Abi võib ulatuda väikeettevõtjate puhul 70 % abikõlblikest kuludest ja keskmise suurusega 
ettevõtjate puhul 60 %. 

 Saastatud alade puhastamiseks antav abi: Seda abi võib anda vaid juhul, kui saastajat ei 
ole tuvastatud või teda ei ole võimalik sundida kulusid kandma. Abi võib katta 100 % 
abikõlblikest kuludest. 

 Keskkonnakaitsega seotud põhjustel ettevõtjate ümberpaigutamiseks antav abi. Asukoha 
muutuse eesmärk on kaitsta keskkonda või vältida kahju ning see peab toimuma pädeva 
ametiasutuse haldus- või kohtuotsuse alusel või vastavalt ettevõtja ja pädeva ametiasutuse 
kokkuleppele; Abi saav ettevõtja peab täitma kõige rangemaid keskkonnanormatiive, mida 
uues asukohas kohaldatakse. Abisaajaks võib olla linnastunud alal või erikaitsealal asuv 
ettevõtja või Seveso II direktiivi reguleerimisalasse kuuluv käitis või rajatis. Abi võib 
moodustada kuni 70 % väikeettevõtjatele ja 60 % keskmise suurusega ettevõtjatele. 

 Kaubeldavate lubade süsteemi kaudu antav abi: Suunistes on sätestatud eritingimused 
kaubeldavate lubade süsteemide jaoks ning nendega seotud riigiabi vajaduse ja 
proportsionaalsuse hindamise viis. 

 Keskkonnamaksu vähendamise või sellest vabastuse vormis antav abi: Abi on lubatud, 
kui see aitab vähemalt kaudselt kaasa keskkonnakaitse paranemisele ning kui alandatud 
maksumäär või maksuvabastus ei kahjusta maksuga taotletavat üldist eesmärki. Abi 
keskkonnamaksu vähendamise või sellest vabastuse vormis on lubatud 10 aasta jooksul, 
tingimusel et abisaajad maksavad vähemalt ühenduse madalaima maksumääraga võrdse 
summa. Muudel juhtudel on alandatud maksumäär või maksuvabastus lubatud 10 aasta 
jooksul vaid sel juhul, kui abi on vajalik ja proportsionaalne ning kui on selle mõju on 
analüüsitud asjaomase majandussektori tasandil. 

 
 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 
Grupierandimäärus hõlmab järgmisi keskkonnaabi kategooriaid ning need on seega 
vabastatud teavitamismenetlusest: 

 Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha ühenduse normatiivides nõutust 
rohkem või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel: 
(sealhulgas uute keskkonnasäästlike sõidukite soetamine)  



 20

 Ühenduse tulevaste normatiividega varaseks vastavusseviimiseks antav abi 
 Abi keskkonnauuringuteks 
 Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks antav abi: 

Abikõlblikke kulusid võib arvutada lihtsustatud meetodil (madalamate abi osatähtsustega) või 
suunistes sätestatuga samasel tavameetodil (samaste abi osatähtsustega). 

 Taastuvatesse energiaallikatesse investeerimiseks antav abi 
 Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks antav abi  
 Keskkonnamaksu vähendamise või sellest vabastuse vormis antav abi, mis vastab 

energia maksustamise direktiivi (2003/96/EÜ) tingimustele: lubatud 10 aasta jooksul, 
tingimusel et abisaajad maksavad vähemalt ühenduse madalaima maksumääraga võrdse 
summa.  

 
Grupierandimääruse kohaselt kehtib kõigi investeerimisabi kategooriate suhtes abikõlblike 
kulude lihtsustatud arvutamine: abikõlblikke kulusid võib arvutada ilma tegevustulusid/kulusid 
arvesse võtmata. Sellest tulenevalt on abi osatähtsused grupierandimääruse alusel väiksemad kui 
suuniste alusel tagamaks, et iga keskkonnaeesmärgi jaoks antavad summad oleksid nii 
grupierandimääruse kui ka suuniste alusel samad. 
 
Kui üksikabi summa ei ületa 7,5 miljonit eurot, kuuluvad keskkonnaabi kategooriad 
grupierandimääruse reguleerimisalasse. 
 
Lisateave: 
- Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised (ELT C 82, 1.4.2008, lk 1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF 
 
 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Regionaalabi 

Alates 2007. aasta jaanuarist kohaldatavate regionaalabi suuniste ja grupierandimääruse 
kohaselt saavad liikmesriigid ebasoodsas olukorras olevates piirkondades anda riiklikku 
regionaalabi. Riiklik regionaalabi on mõeldud kõige ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade 
arengu toetamiseks investeeringutega ja nendega seotud töökohtade loomisega, uute tegevust 
alustavate ettevõtjate toetamisega ja tegevusabi andmisega erilistel asjaoludel. See abi aitab 
vähem soodsates piirkondades paiknevatel ettevõtjatel oma majandustegevust laiendada ja 
mitmekesistada, julgustades eelkõige seal uusi käitisi rajama. 

Suunised hõlmavad riiklikku regionaalabi kõigis sektorites, v.a kalandus, söetööstus ja 
terasetööstus, sünteeskiutööstus ja põllumajandustoodete esmatootmine. Suunised kehtivad 
põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suhtes üldiselt. Transpordi ja laevaehituse kohta 
kehtivad erieeskirjad ja regionaalabi ei ole lubatud anda raskustes olevatele äriühingutele.13 

Üldjuhul peaks regionaalabi andma mitut sektorit hõlmava abikava raames, mis on osa 
piirkondlikust arengustrateegiast. Kui see on erandlike asjaoludega põhjendatud, võib liikmesriik 
anda erandkorras erakorralist üksikabi ühele äriühingule või ühele tegevusalale suunatud abi. 
 

Mõisted: 
Artikli 87 lõike 3 punktile a vastavad piirkonnad: Need on piirkonnad, kus elatustase on 
erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus.  

Artikli 87 lõike 3 punktile c vastavad piirkonnad: Need on probleemsed piirkonnad, mis on 
määratud liikmesriikide kavandatud (riigisiseste) näitajate põhjal, arvestades maksimaalset 
rahvastikutihedust ja teatavaid miinimumtingimusi kuritarvituste vältimiseks. 

Alginvesteering: investeering materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse seoses: 
- uue käitise rajamisega;  
- olemasoleva käitise laiendamisega;  
- käitise toodangu mitmekesistamisega uute täiendavate toodete lisamisega;   
- või olemasoleva käitise tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega. 

Investeeringuga seotud töökohtade loomine: töökohtade arvu puhaskasv kolme aasta jooksul 
pärast investeeringu lõpuleviimist. 

Ulatuslik investeerimisprojekt on alginvesteering, mille abikõlblikud kulud on suuremad kui 50 
miljonit eurot. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Vastavalt määratlusele, mis on sätestatud ühenduse suunistes raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta (ELT C 244, 1.10.2004, lk 2). Vt ka käesoleva käsiraamatu peatükk 
3.9. 
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Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt suunistele 

 Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi  
Seda abi võib anda alginvesteeringute projektile. 

Abikõlblikke kulusid saab arvutada kas: 
 alginvesteeringute projektist tulenevate materiaalsete (maa, ehitised, seadmed) ja kõigi 

mittemateriaalsete (tehnosiire) investeerimiskulude summana. Abikõlblik vara ei pruugi 
olla uus;  

VÕI 
 otseselt investeerimisprojektiga loodud töökohtade prognoositud kahe aasta 

palgakuludena. 
Investeeringut või töökohti peab säilitama asjaomases piirkonnas vähemalt kolme aasta jooksul. 
Abisaaja enda rahaline panus peab moodustama vähemalt 25 % abikõlblikest kuludest.  
Võtmaks arvesse lahendatavate piirkondlike probleemide olemust ja raskusastet, on lubatavad 
abi osatähtsused artikli 87 lõike 3 punktile a vastavates piirkondades kõrgemad kui artikli 87 
lõike 3 punktile c vastavates piirkondades. VKEdele antava abi osatähtsused jäävad asjaomase 
piirkonna puudusi arvestades 20 % ja 80 % vahele. 
Ulatuslike investeerimisprojektide puhul kasutatakse vähendatud osatähtsusi. 
Kui regionaalabi kõlblik kulu on kõlblik ka muudeks eesmärkideks antava abi (nt teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon) saamiseks, kehtib selle suhtes kõnealuste abikavade kõige 
soodsam abi osatähtsuse ülemmäär. 

 

 Tegevuskulude katteks antav regionaalabi  
Tegevuskulude katteks antavat regionaalabi võib anda vaid teatavatel hästi põhjendatud juhtudel, 
kui seda õigustavad tõsised struktuurilised puudused piirkonnas. See tegevusabi seisneb 
ettevõtjate jooksvate kulude toetamises. 

Tingimused: 
• abi andmine peab olema põhjendatud, kuna see peab oma olemuselt aitama kaasa 

piirkonna arengule; 
• abi peaks olema proportsionaalne nende probleemide ulatusega, mida selle abil püütakse 

lahendada; 
• abi andmine on ajaliselt piiratud ja seda vähendatakse järk-järgult.  

Tegevusabi võib olla piiramatu ja seda ei pea järk-järgult vähendama: 
- äärepoolseimate piirkondade puuduste korvamiseks; 
- hõredalt asustatud piirkondade jätkuva rahvastikukao vältimiseks või vähendamiseks; 
- täiendavate veokulude hüvitamiseks äärepoolseimates ja hõreda asustusega piirkondades.  

 

 Uutele väikeettevõtjatele antav abi 
Stardiabi eesmärk on toetada väikeettevõtteid nende varases etapis (esimesed viis aastat). Abi 
suurus võib ulatuda järgmiste tasemeteni: 
- abi kuni 2 miljonit eurot ettevõtja kohta väikeettevõtjatele, kelle majandustegevus toimub 
piirkondades, millel on õigus EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a kohasele erandile. 
Abi osatähtsus võib ulatuda 35 % abikõlblikest kuludest, mis on tekkinud esimese kolme aasta 
jooksul pärast ettevõtte asutamist, ning 25 % sellele järgneva kahe aasta jooksul;  
- abi kuni 1 miljon eurot ettevõtja kohta väikeettevõtjatele, kelle majandustegevus toimub 
piirkondades, millel on õigus EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c kohasele erandile. 
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Abi osatähtsus võib ulatuda 25 % abikõlblikest kuludest, mis on tekkinud esimese kolme aasta 
jooksul pärast ettevõtte asutamist, ning 15 % sellele järgneva kahe aasta jooksul. 
Nimetatud osatähtsusi võib kõige ebasoodsamas olukorras olevate, hõredalt asustatud ja 
eraldatud piirkondade puhul 5 % suurendada. 
Abikõlblikeks kuludeks on õigusabikulud, nõustamiskulud, kulud konsultatsiooniteenustele ja 
halduskulud, mis on vahetult seotud väikeettevõtte asutamisega, samuti arvukad tegevuskulud, 
kui need on reaalselt kantud ettevõtte asutamisele vahetult järgneval viiel aastal. 

Uutele väikeettevõtjatele antav iga-aastane abi ei tohi ületada 33 % eespool nimetatud abi 
kogusummast ettevõtte kohta. 
 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

 Grupierandimäärus hõlmab järgmisi regionaalabi kategooriaid ning need on seega 
vabastatud teavitamismenetlusest: 

• Investeeringuteks ettenähtud ja tööhõivealane regionaalabi (otseselt 
investeerimisprojektist tulenev tööhõive). Teavitamisnõudest on vabastatud vaid järgmised abi 
vormid: 

- läbipaistvad abikavad; 

- teatavad erakorralise abi summad, mis on abikavade raames antava abi osa; 

- abikavade raames üksikutele suurtele investeerimisprojektidele antav abi, kui abi ei ületa 
maksimaalselt lubatud abisummat, mida võib regionaalabi suunistes sätestatud jaotuse ja 
eeskirjade kohaselt anda investeeringule, mille abikõlblikud kulud on 100 miljonit eurot. 

• Uutele väikeettevõtjatele antav abi  

 
Lisateave: 
- Regionaalabi suunised aastateks 2007–2013 (ELT C 54, 4.3.2006, lk 13)  

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF  

- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Investeerimis- ja tööhõiveabi 

Seda abi võib anda nii abi saavates kui ka abi mittesaavates piirkondades (abisaavatele 
piirkondadele antava abi kohta vt Regionaalabi).  
 
Abi saamise tingimustele vastavad kulud on järgmised:  

• materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute abikõlblikud 
kulud või  

• otseselt investeerimisprojektiga loodud töökohtade prognoositud palgakulud, mis 
arvutatakse välja kaheks aastaks. See tähendab, et investeeringu kulusid saab arvutada ka 
loodavate töökohtade arvu alusel. 

 
Liikmesriigid saavad rahastada väikeettevõtjate puhul kuni 20 % ja keskmise suurusega 
ettevõtjate puhul 10 % abikõlblikest kuludest.  
 
Nimetatud abikategooriad kuuluvad üldise grupierandi määruse reguleerimisalasse ning seega 
ei pea komisjoni neist teavitama, v.a 7,5 miljonist eurost suurema üksikabi korral. 
 
Eritingimused kehtivad investeeringutele põllumajandustoodete töötlemisse ja turustamisse. 
 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.5. Koolitusabi 

Üldise grupierandi määruse kohaselt võivad liikmesriigid anda oma ettevõtjatele abi nii üldise 
kui ka erikoolituse jaoks. Nimetatud abikategooriad kuuluvad grupierandimääruse 
reguleerimisalasse ning seega ei pea komisjoni neist teavitama, v.a 2 miljonist eurost suurema 
üksikabi korral. 
 
Abikõlblikud on sellised kulud nagu koolitaja isiklikud kulud, koolitajate ja koolitatavate 
reisikulud, sealhulgas majutus ning otseselt koolitusega seotud õppematerjalid ja tarvikud, ainult 
väljaõppeks kasutatavate tööriistade ja varustuse amortisatsioon, suunamis- ja 
nõustamisteenused, koolitatavate isiklikud kulud ja kaudsed üldkulud või koolitatavate 
tööjõukulud koolitusel osalemise aja eest.   
 

Mõisted:  
Erikoolitus: koolitus, mille raames õpitut saab vahetult ja peaasjalikult kasutada töötaja 
praegusel või tulevasel töökohal asjaomases ettevõttes ja millega antakse oskusi, mida ei saa üle 
kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse või mida saab üle kanda üksnes piiratud 
ulatuses; 

Üldkoolitus: koolitus, mille raames õpitut saab kasutada ka mujal kui üksnes või peamiselt 
töötaja praegusel või tulevasel töökohal asjaomases ettevõttes ja millega antakse oskusi, mida 
saab suuresti üle kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse. 

 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

 Erikoolitusabi: liikmesriigid võivad katta 45 % väikeettevõtjate ja 35 % keskmise 
suurusega ettevõtjate abikõlblikest kuludest  

 Üldkoolitusabi: liikmesriigid võivad katta 80 % väikeettevõtjate ja 70 % keskmise 
suurusega ettevõtjate abikõlblikest kuludest 

 
Kui koolitust antakse ebasoodsas olukorras olevatele või puudega töötajatele, võib abi 
osatähtsust suurendada 10 % võrra kuni maksimaalselt 80 % osatähtsuseni.  
 
Meretranspordi sektori koolituse laad õigustab erilist lähenemisviisi, mille puhul võib abi 
osatähtsus ulatuda 100 % abikõlblikest kuludest. 
 

 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. VKEdele nõustamiseks ja messidel osalemiseks antav abi 

Grupierandimäärus pakub ilma teavitamismenetluseta abivõimalusi nõustamiseks ja messidel 
osalemiseks, v.a 2 miljonist eurost suurema üksikabi korral. 
 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

 Nõustamisabi: Abi osatähtsus ei tohi ületada 50 % abikõlblikest kuludest, milleks on kulud 
välisnõustajate pakutavatele nõustamisteenuste puhul. Kõnealused teenused ei või kujutada 
endast pidevat ega korrapärast tegevust ega olla seotud ettevõtja tavapäraste tegevuskuludega 
nagu tavapärased maksunõustamisteenused, korrapärased õigusteenused või reklaam. Antava 
abi kogusumma võib ulatuda 2 miljoni euroni. 

 

 Abi VKEdele messidel osalemiseks võib moodustada kuni 2 miljonit eurot ettevõtja projekti 
kohta. Abi osatähtsus ei tohi ületada 50 % abikõlblikest kuludest, milleks on ettevõtja 
esmakordsel osalemisel mis tahes messil või näitusel väljapanekukoha üürimise, 
ülesseadmise ja haldamisega seoses kantud kulud. Seda abi võib anda osalemiseks erinevatel 
messidel, kuid mitte mitmeks osalemiseks samal messil. 

 
 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.7. Abi andmine naisettevõtjatele 

Grupierandimääruse kohaselt võivad liikmesriigid anda nii abi saavates kui ka abi 
mittesaavates piirkondades abi nende omanduses olevate ja naiste juhitud väikeettevõtete 
asutamiseks. See võimaldab naisettevõtjatel üle saada konkreetsetest turutõketest (sealhulgas 
eelkõige rahastamisprobleemid), eriti esimese ettevõtte loomisel, edendades mitte formaalset, 
vaid tegelikku meeste ja naiste vahelist võrdsust selles valdkonnas.  
 
Liikmesriikidel on võimalus anda äsja naisettevõtjate asutatud uutele väikeettevõtetele kuni 1 
miljoni euro suurusi toetusi ilma teavitamisvajaduseta, tingimusel et on täidetud 
grupierandimääruses sätestatud nõuded.  
 
Abi osatähtsus võib ulatuda 15 % abikõlblikest kuludest, mis on kantud esimese viie aasta 
jooksul pärast ettevõtte asutamist. 
Abikõlblikeks kuludeks on õigusabikulud, nõustamiskulud, kulud konsultatsiooniteenustele ja 
halduskulud, mis on vahetult seotud väikeettevõtte asutamisega, samuti arvukad tegevuskulud, 
kui need on reaalselt kantud ettevõtte asutamisele vahetult järgneval viiel aastal. Esmakordselt 
võimaldab grupierandimäärus anda abi ka lastehooldus- ja vanemahoolduskuludeks.  
 

Mõisted:  

Naisettevõtjate asutatud uus ettevõte: väikeettevõtja, mis vastab järgmistele tingimustele: 
a) vähemalt 51 % asjaomase väikeettevõtja kapitalist kuulub naistele või väikeettevõtte 
registreeritud omanik(ud) on naine/naised ja 
b) väikeettevõtet juhib naine. 

 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.8. Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi 

Grupierandimäärus võimaldab liikmesriikidel anda ilma etteteavitamiseta abi, mis aitab puudega 
töötajatel ja muudel ebasoodsas olukorras olevatel inimestel leida klassikalisi töökohti  
 

Mõisted:  
Ebasoodsas olukorras olev töötaja: isik, kelle kohta kehtib üks järgmistest tingimustest:  

• isik, kellel ei ole viimase kuue kuu jooksul olnud alalist palgalist töökohta;  
• isik, kes ei ole omandanud keskharidust ega kutseharidust (ISCED 3);  
• üle 50-aastane isik;  
• üksi elav täiskasvanu, kellel on vähemalt üks ülalpeetav;  
• isik, kes töötab sektoris või ametialal, mille puhul sooline ebavõrdsus ületab vähemalt 

25 % võrra asjaomase liikmesriigi kõikide majandussektorite keskmist soolist 
ebavõrdsust, kui isik kuulub vastavasse vähemusse; või 

• isik, kes on liikmesriigi rahvusvähemuse liige ja kellel on vaja arendada keelelist, 
kutseõppe või töökogemuse profiili, et tõhustada oma väljavaateid püsiva töökoha 
leidmiseks.  

 
Eriti ebasoodsas olukorras olev töötaja: isik, kes on olnud töötu vähemalt 24 kuud. 

Puudega töötaja: isik, kes on tunnistatud liikmesriigi õiguse kohaselt puudega isikuks või 
kellel on tunnistatud olevat piiratud töövõime, mis tuleneb füüsilisest, vaimsest või 
psühholoogilisest vaegusest.  

 

Tingimused:  

• Töölevõtmise tulemusena peab töötajate arv suurenema või kui see ei suurene, peab 
ametikoht või peavad ametikohad olema vabanenud seoses vabatahtliku lahkumisega, 
töövõime kaotusega, vanaduspensionile jäämisega, tööaja vabatahtliku vähendamisega 
või töötaja üleastumisest tingitud seaduspärase töölt vabastamisega, mitte koondamise 
tõttu. 

• Töötamine peab olema pidev vähemalt sellise miinimumperioodi vältel, mis on ette 
nähtud asjaomase riigi õigusaktide või kollektiivlepingutega. 

 
Võimalike abimeetmete kategooriad vastavalt grupierandimäärusele 

Ebasoodsas olukorras olev töötaja: 

 Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav 
abi: Abi võib katta kuni 50 % abikõlblikest kuludest, milleks on kuni 12 värbamisjärgse 
kuu palgakulud. Seda perioodi võib eriti ebasoodsas olukorras olevate töötajate puhul 
pikendada 24 kuuni. Abi kogusumma võib olla kuni 5 miljonit eurot ettevõtja kohta 
aastas. 
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Puudega töötajad: 
 

 Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi: Abi võib katta 
kuni 75 % abikõlblikest kuludest, milleks on mis tahes perioodi palgakulud, mille vältel 
puudega töötaja töötab. See võib ulatuda 10 miljoni euroni ettevõtja kohta aastas. 

 
 Abi puudega töötajate töölevõtmisega seotud lisakulude hüvitamiseks: See abi võib 

katta 100 % abikõlblikest kuludest, milleks on muud kulud kui palgakulud (mis on juba 
kaetud eelmise abikategooriaga), mis lisanduvad kuludele, mida ettevõtja oleks 
kandnud töö andmisel sellistele töötajatele, kes ei ole puudega, ja mis kantakse mis 
tahes perioodi jooksul, mille vältel asjaomane töötaja töötab. Abikõlblikena käsitatakse 
ruumide kohandamise kulusid, ainult puudega töötaja(te) abistamiseks mõeldud 
personali palgakulusid, puudega töötaja(te) poolseks kasutamiseks mõeldud seadmete 
kohandamise või soetamise kulusid. Abi puudega töötajate töölevõtmisega seotud 
lisakulude hüvitamiseks võib olla kuni 10 miljonit eurot ettevõtte kohta aastas.  

 

 
 
Lisateave: 
- Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine 
grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Abi raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks 

Raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi 
suunised lubavad võtta üksikute raskustes olevate äriühingute heaks kiireloomulisi 
ümberkorraldusmeetmeid, seda ka päästmisperioodil. Kui abisumma ei ületa standardvalemi 
abil saadud tulemust, ja igal juhul 10 miljonit eurot, võivad liikmesriigid valida abisumma 
heakskiitmiseks lihtsama menetluse.  
Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kõikide sektorite, välja arvatud söe- ja terase sektori 
äriühingute suhtes, ilma et see piiraks asjaomasesse sektorisse kuuluvate raskustes olevate 
äriühingutega seotud erieeskirjade kohaldamist.  
 
Mõisted:  
Raskustes olev äriühing on selline äriühing, mis ei suuda kas oma või omanikelt, osanikelt, 
aktsionäridelt või krediidiandjatelt saadud vahenditega peatada kahjumit, mis ametivõimude 
sekkumiseta viiks lühema või keskmise ajavahemiku jooksul peaaegu kindlasti äriühingu 
tegevuse lõpetamiseni. 

Päästmisabi on ajutine ja see tuleb tagasi maksta. See peaks võimaldama raskustes oleval 
äriühingul tegevust jätkata ümberkorraldamis- või likvideerimiskava koostamiseks vajaliku aja 
jooksul ja/või selle aja jooksul, mida komisjon või liikmesriigi pädev ametiasutus vajab selle 
kava kohta otsuse langetamiseks. 

Ümberkorraldamisabi põhineb realistlikul, ühtsel ja laiaulatuslikul kaval, mille eesmärk on 
äriühingu elujõulisuse taastamine pikaks ajaks. 

 

 

Ümberkorraldamisabi võib anda vaid järgmistel tingimustel: 

• ümberkorraldus-/taastamiskava esitatakse komisjonile elujõulisuse taastamiseks 
mõistliku aja jooksul; 

• põhjendamatute konkurentsimoonutuste vältimiseks võetakse kompensatsioonimeetmeid 
(nt võimsuse vastav vähendamine). See tingimus ei kehti tavaliselt siiski väikeettevõtjate 
puhul, sest võib eeldada, et väikeettevõtjatele antav erakorraline abi ei moonuta üldjuhul 
konkurentsi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega; 

Päästmisabi peab vastama järgmistele tingimustele: 

• abi koosneb tagastatavast likviidsusabist laenugarantiide või tavapärase 
kommertsintressimääraga laenude vormis;  

• abi peab piirduma summaga, mis on vajalik äriühingu tegevuse jätkamiseks; 
• abi antakse vaid nii kauaks, kuni valmib taastamiskava (kuni kuueks kuuks); 
• abi peab olema põhjendatud sotsiaalsete raskustega ja sellel ei tohi olla kahjulikku 

kõrvalmõju teiste liikmesriikide tööstusele; 
• abimeetmetest teatamisega peab kaasnema liikmesriigi kohustus edastada komisjonile 

hiljemalt kuue kuu jooksul pärast abi andmist ümberkorraldamis- või 
likvideerimiskava või tõend laenu tagasimaksmise või garantii lõppemise kohta; 

• abi peab olema ühekordne meede (ühekordse abi põhimõte). 
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• abi piirdub vaid miinimumsummaga, mis on vajalik ümberkorraldusmeetmete 
rakendamiseks. Abisaajad peavad lisama olulise oma panuse ilma toetuseta. 
Väikeettevõtjate puhul peab ettevõtte panus olema vähemalt 25 % ümberkorralduskuludest, 
keskmise suurusega ettevõtjate puhul 40 %. Erakorraliste asjaolude ja eriliselt raske 
olukorra puhul võib komisjon nõustuda väiksema panusega; 

• äriühing peab ümberkorralduskava täielikult ellu viima ning järgima kõiki seatud 
tingimusi; 

• ümberkorraldusabi võib anda vaid üks kord (ühekordse abi põhimõte); 
• nõutav on range järelevalve ja aastaaruannete esitamine. 

 
VKEde ja abi saavates piirkondades asuvate äriühingute puhul võib võimsuse vähendamise / 
oma panuse kriteeriumeid rakendada suurema paindlikkusega. 

 
Lisateave: 
- Ühenduse suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava 
riigiabi kohta (ELT C 244, 1.10.2004, lk 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. AJUTINE RIIGIABI MEETMETE RAAMISTIK PRAEGUSES FINANTS- 
JA MAJANDUSKRIISIS RAHASTAMISELE JUURDEPÄÄSU 
TOETAMISEKS 

 
17. detsembril 2008. aastal võttis komisjon vastu ajutise riigiabi meetmete raamistiku praeguses 
finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks. 25. veebruaril 2009 tehti lisaks 
mõned tehnilised täpsustused. Nimetatud raamistik annab liikmesriikidele riigiabi valdkonnas 
täiendavad võimalused võitlemiseks laenuraha vähesuse mõjuga reaalmajandusele. Selles on 
esitatud hulk ajutisi meetmeid, mis võimaldavad liikmesriikidel leevendada äriühingute, eriti 
VKEde erakordseid raskusi saada rahastamist. 
Need ajutised meetmed põhinevad EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile b, mis 
võimaldab komisjonil kuulutada „mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks” 
antav abi ühisturuga kokkusobivaks. Liikmesriigid peavad teavitama abikavadest, mis sisaldavad 
nimetatud meetmeid, ja kui kava on heaks kiidetud, võivad nad anda üksikabi viivitamatult, ilma 
teavitamata. 
 
Tingimused:  

• Kõiki meetmeid kohaldatakse ainult ettevõtjate suhtes, kes ei olnud 1. juuli 2008. aasta 
seisuga raskustes14. Meetmeid võib kohaldada ettevõtjate suhtes, kes ei olnud nimetatud 
kuupäeval raskustes, kuid sattusid ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu 
raskustesse pärast seda kuupäeva; 

• Meetmeid võib kohaldada kuni 31. detsembrini 2010; 

• Neid ajutisi meetmeid ei tohi kumuleerida samade abikõlblike kulude katteks antava 
vähese tähtsusega abiga. Pärast 1. jaanuari 2008 saadud vähese tähtsusega abi arvatakse 
maha sellise ühisturuga kokkusobiva abi summast, mida antakse samal eesmärgil 
kõnealuse raamistiku kohaselt. Ajutisi abimeetmeid tohib kumuleerida muu ühisturuga 
kokkusobiva abiga või muude ühenduse rahastamisvormidega, tingimusel et 
asjaomastes suunistes või grupierandi määrustes sätestatud abi maksimaalsest 
osatähtsusest peetakse kinni. 

 
Uued meetmed ja olemasolevate rahastamisvahendite ajutised muudatused 

 Kindlasummaline abi kuni 500 000 eurot äriühingu kohta järgmiseks kaheks 
aastaks (1.1.2008–31.12.2010), et leevendada nende praegusi raskusi: kõnealust 
abimeedet võib kohaldada ainult abikavade suhtes. Sellele abile ja ekspordiabile ei ole 
õigust kalandussektori ja põllumajandussaaduste esmatootmisega tegelevatel 

                                                 
14 Raskustes olevad ettevõtjad on määratletud järgmiselt: 
- suurettevõtjad: raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevate 
ühenduse suuniste (ELT C 244, 1.10.2004, lk 2–17) punktis 2.1 määratletud raskustes olevad ettevõtjad; 
- VKEd: vastavalt komisjoni 6. august 2008. aasta määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 

kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi 
määrus) (ELT L 241, 9.8.2008) artikli 1 lõikes 7 määratletud raskustes olevad ettevõtjad. 



 33

äriühingutel. Kui ettevõtja on enne kõnealuse ajutise raamistiku jõustumist juba saanud 
vähese tähtsusega abi, ei tohi kõnealuse meetmete raames saadud abi ja vähese 
tähtsusega abi kogusumma ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 
ületada 500 000 eurot. 

 Riigi garantiid laenudele garantiipreemia vähendamise vormis: VKEde puhul 
võidakse kahe aasta jooksul pärast garantii andmist uute garantiide eest makstava 
garantiipreemia kuni 25 % vähendamist. Lisaks võivad need äriühingud taotleda teatises 
määratud garantiipreemiat veel kaheksaks aastaks. Maksimaalne laenusumma ei tohi 
ületada abisaaja ettevõtja aasta palgakulusid. Garantii ei või olla suurem kui 90 % 
laenust ning võib hõlmata nii investeeringu- kui ka käibekapitalilaenu. 

 Abi igat liiki laenude intressimäära soodustuse vormis: komisjon on nõus, kui riigi 
või eralaene antakse intressimääraga, mis on vähemalt võrdne keskpanga üleööintressi 
määraga, millele lisatakse preemia, mis on võrdne üheaastase keskmise pankadevahelise 
määra ja ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2008 kehtinud keskpanga 
üleööintressi keskmise määra vahega, millele omakorda lisatakse laenusaaja 
riskiprofiilile vastav krediidiriski garantiipreemia, nagu on ette nähtud komisjoni teatises 
viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta. Seda 
meetodit võib kohaldada kõigi lepingute suhtes, mis on sõlmitud kuni 31. detsembrini 
2010, ning mis tahes kestusega laenude suhtes. Vähendatud intressimäärasid võib 
kohaldada enne 31. detsembrit 2012 tehtavate intressimaksete suhtes. 

 Abi intressimäära soodustuse kujul investeerimislaenude puhul, mis on seotud 
keskkonnakaitse taset oluliselt tõstvate uute toodetega: VKEd võivad saada 50 % 
intressimäära soodustust: Subsideeritud intressimäära kohaldatakse maksimaalselt kahe 
aasta jooksul alates laenu andmisest. Abi tohib anda üksnes selliste toodete tootmiseks, 
mida on juba varakult kohandatud ühenduse tulevastele tootestandarditele või mis neid 
ületavad ja millega tõhustatakse keskkonnakaitset, kuid mis ei ole veel jõustunud. 

 Ajutine erand 2006. aasta riskikapitali suunistest:  
- suurendada osamakse sihtrühma kuuluva VKE kohta 1,5 miljonilt eurolt 2,5 
miljonile eurole. 
- vähendada eraosaluse minimaalset taset 50 %lt 30 %le (nii abi saavates kui ka abi 
mittesaavates piirkondades). 

 Ekspordikrediidi teatise nõudmiste lihtsustamine, et kasutada maksuvabastust, mis 
võimaldab riigil katta muid kui tururiske. 

 

Lisateave: 
- Komisjoni teatis – Ajutine riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis 
rahastamisele juurdepääsu toetamiseks (võetud vastu 17. detsembril 2008) 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
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I LISA 

VKEde maksimaalsed abivõimalused vastavalt riigiabi eeskirjadele 

VE = väikeettevõtted, KE = keskmise suurusega ettevõtted 
Künnised on esitatud ettevõtja või projekti kohta, kui ei ole märgitud teisiti 

Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

Vähese tähtsusega abi 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul ei loeta abiks 

Riskikapitaliabi Kättesaadava abi erinevad vormid 
(vt punkt 2.3) 

1,5 miljonit eurot 
sihtrühma kuuluva 
ettevõtja kohta 12 
kuu jooksul 

Ei kohaldata 

 
VE 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
KE 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

 
VE 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
KE 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

Teadus- ja 
arendustegevuseks 
antav abi 
 
Alusuuringud 
 
Rakendusuuringud 
 
Tootearendus 

+15 protsendipunkti (kuni 
osatähtsuseni 80 %) koostöö või 
tulemuste levitamise korral 

 
 
 
20 miljonit eurot 
 
10 miljonit eurot 
 
 7,5 miljonit eurot  

 
 
EUREKA15 
projektide puhul 
kahekordne summa 
 

+15 protsendipunkti (kuni 
osatähtsuseni 80 %) koostöö või 
tulemuste levitamise korral 

Tehnilise teostatavuse 
uuringuteks antav abi  
 

Alusuuringud 
 
Rakendusuuringud 
 
Tootearendus 
 

 
 
 
 
 
rakendusuuringute puhul 75 %;  
 
tootearenduse puhul 50 %. 

 
 
 
20 miljonit eurot 
 
10 miljonit eurot 
 
 
 7,5 miljonit eurot  
 

EUREKA projektide 
puhul kahekordne 
summa 

  
 
 
 
 
rakendusuuringute puhul 75 %;  
 
tootearenduse puhul 50 %. 

                                                 
15 Eureka on üleeuroopaline turule suunatud rakendusuuringute ja arendustegevuse võrk. 



 35

Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

Tööstusomandi õiguste 
omandamise kulude 
katteks antav abi 
 

Alusuuringud 
 
Rakendusuuringud 
 
Tootearendus 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

  5 miljonit eurot 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

Kõrge 
kvalifikatsiooniga 
töötajate laenamiseks 
antav abi 

50 % ettevõtja ja laenatud 
töötaja kohta kolme aasta 
jooksul 

Ei kohaldata 50 % ettevõtja ja laenatud töötaja 
kohta kolme aasta jooksul 

Põllumajandus- ja 
kalandussektoris 
teadus- ja 
arendustegevuseks 
antav abi 

100 % vastavalt eritingimustele Ei kohaldata 100 % vastavalt eritingimustele 

Noortele innovaatilistele 
ettevõtjatele antav abi 
(ainult VE) 

1 miljon eurot 
  

1,25 miljonit eurot 
asutamislepingu artikli 87 lõike 
3 punktile c vastavates 
piirkondades 
 

1,5 miljonit eurot 
asutamislepingu artikli 87 lõike 
3 punktile a vastavates 
piirkondades 

1 miljon eurot 
  

1,25 miljonit eurot 
asutamislepingu 
artikli 87 lõike 3 
punktile c vastavates 
piirkondades 
 

1,5 miljonit eurot 
asutamislepingu 
artikli 87 lõike 3 
punktile a vastavates 
piirkondades 

Ei kohaldata 

Innovatsiooni 
nõuandeteenuste jaoks 
antav abi ja 
innovatsiooni toetavate 
teenuste jaoks antav abi  

100 %, kui teenuseosutajal on 
riiklik või Euroopa sertifikaat  
Muul juhul 75 %  
 

Maksimaalselt 200 000 eurot 
ettevõtja kohta kolme aasta 
jooksul 

200 000 eurot 
ettevõtja kohta 
kolme aasta jooksul 

100 %, kui teenuseosutajal on 
riiklik või Euroopa sertifikaat  
Muul juhul 75 % 

Teenuste valdkonnas 
protsessi- ja 
organisatsiooni-
innovatsiooniks antav 
abi 

 
VE: 35 %  
KE: 25 % 
 

Ei ole reguleeritud 
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Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

 

VE: 35 % 
KE: 25 % 

Innovatsiooniklastritele 
antav abi 
 

Investeerimisabi 
 
 
 
Tegevusabi 

 
 100 %, kahanedes viienda aasta 
lõpuks lineaarselt nullini, VÕI 

  50 % viieks aastaks 

Ei ole reguleeritud 

Investeerimisabi, mis 
võimaldab ettevõtjatel 
teha ühenduse 
keskkonnakaitsenormat
iivides nõutust rohkem 
või parandada 
keskkonnakaitset 
ühenduse normatiivide 
puudumisel 

 
 
VE: 70 % 
KE: 60 % 
 
Pakkumised: 100 % 
 
Keskkonnahoidliku 
innovatsiooni lisatoetus: +10 % 

 
 
7,5 miljonit eurot  

 
 
VE: 55 %  
KE: 45 % 
 

Abi selliste uute 
transpordivahendite 
omandamiseks, mille 
keskkonnanõuded on 
ühenduse 
keskkonnakaitsenormat
iividest rangemad  

 
VE: 70 % 
KE: 60 % 
 
Pakkumised: 100 % 
 
Keskkonnahoidliku 
innovatsiooni lisatoetus: +10 % 

 
7,5 miljonit eurot  

 
VE: 55 %  
KE: 45 % 
 

Tulevaste 
keskkonnanormatiivide
ga varaseks 
vastavusseviimiseks 
antav abi 
 

Rohkem kui kolm aastat enne 
normatiivi jõustumist:  
VE: 25 % 
KE: 20 % 
 
1–3 aastat varem:  
VE: 20 % 
KE: 15 % 

 
7,5 miljonit eurot 

Rohkem kui kolm aastat enne 
normatiivi jõustumist: 
VE: 15 %  
KE: 10 %  
 
1–3 aastat varem:  
VE: 10 %  

Abi 
keskkonnauuringuteks  

VE: 70 %  
KE: 60 % 

Ei kohaldata VE: 70 %  
KE: 60 % 
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Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

 
 
 
VE: 80 % 
KE: 70 % 
 

Pakkumised: 100 % 

 
 
 
7,5 miljonit eurot  

Abikõlblike kulude arvutus: 
1. Täiendavad investeerimiskulud 
(neto): 
VE: 80 % 
KE: 70 %  
2. Täiendavad investeerimiskulud 
(bruto): 
VE: 40 % 
KE: 30 % 

Energia säästva 
kasutamise meetmetesse 
tehtavateks 
investeeringuteks antav 
abi  
 

 
Investeerimisabi 
 
 
 
 
Tegevusabi 

  
 100 %, kahanedes viienda aasta 
lõpuks lineaarselt nullini, VÕI 

  50 % viieks aastaks 
Ei ole reguleeritud 

Abi energiatõhusaks 
kaugkütteks, mille 
puhul kasutatakse 
tavapärast energiat 

  
VE: 70 % 
KE: 60 % 
 

Pakkumised: 100 % 
Ei ole reguleeritud 

 
 
VE: 80 % 
KE: 70 % 
 

Pakkumised: 100 % 

 
 
7,5 miljonit eurot  

 
 
VE: 65 % 
KE: 55 % 
 

Suure tõhususega 
koostootmisse 
tehtavateks 
investeeringuteks antav 
abi  
 
Investeerimisabi 
 
 
 
 
Tegevusabi 

  

3 võimalust: 
1. Tootmiskulude ja turuhinna 

vahe hüvitamine VÕI 
2. Turumehhanismide 

kasutamine (rohelised 
sertifikaadid, pakkumised) 

3. 100 %, kahanedes viienda 
aasta lõpuks lineaarselt 
nullini, VÕI 50 % viieks 
aastaks 

Ei ole reguleeritud 

Taastuvatest 
energiaallikatest 
toodetud energia 
kasutamise 
edendamisse 
tehtavateks 

 
 
 
VE: 80 % 
KE: 70 % 
 

Pakkumised: 100 % 

 
 
 
7,5 miljonit eurot  

 
 
 
VE: 65 % 
KE: 55 % 
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Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

investeeringuteks antav 
abi  
 
Investeerimisabi 
 
 
 
 
Tegevusabi 

 

3 võimalust: 
1. Tootmiskulude ja turuhinna 

vahe hüvitamine VÕI 
2. Turumehhanismide 

kasutamine (rohelised 
sertifikaadid, pakkumised) 

3. 100 %, kahanedes viienda 
aasta lõpuks lineaarselt 
nullini, VÕI 50 % viieks 
aastaks 

Ei ole reguleeritud 

Maksuvähenduste või –
vabastuste vormis antav 
keskkonnaabi 

Kehtivad eritingimused (vt 
keskkonnaabi suuniste peatükk 
4) 

Ei kohaldata Ainult energiamaksud direktiivi 
2003/96/EÜ alusel: 
Lubatud maksimaalselt 10 
aastaks, kui makstakse vähemalt 
ühenduse madalaima 
maksumääraga võrdsel määral 

Jäätmekäitluseks antav 
abi 

VE: 70 % 
KE: 60 % Ei ole reguleeritud 

Saastatud alade 
puhastamiseks antav 
abi 

 

100 %  
Ei ole reguleeritud 

Ettevõtjate 
ümberpaigutamiseks 
antav abi 

VE: 70 % 
KE: 60 % Ei ole reguleeritud 

Kaubeldavate lubade 
süsteemi kaudu antav 
abi 

Kehtivad eritingimused 
Ei ole reguleeritud 

Investeeringuteks (ja 
tööhõiveks) ettenähtud 
ja tööhõivealane 
regionaalabi  
 

Vastavalt asjaomase piirkonna 
puudustele 20–80 % Abisumma on 

väiksem kui 75 % 
maksimaalsest 

investeerimisabist, 
mida 100 miljoni 

euro suuruste 
abikõlblike kulude 
puhul võib saada 

Regionaalabi osatähtsus vastavalt 
asjakohasele regionaalabi 
kaardile 
 
VE: + 20 protsendipunkti 
KE: + 10 protsendipunkti (v.a 
suured investeerimisprojektid ja 
transport)16 
 

Tegevuskulude 
katmiseks antav 
regionaalabi 
 

Kehtivad eritingimused 

Ei ole reguleeritud 

                                                 
16 Põllumajanduses kohaldatakse teistsuguseid osatähtsusi. 
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Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

Uutele 
väikeettevõtjatele antav 
abi (abi saavates 
piirkondades) 

Artikli 87 lõike 3 punktile a 
vastavad piirkonnad:  
 35 % aastatel 1–3 
 25 % aastatel 4–5 
Maksimaalne koguabi 2 miljonit 
eurot 
 
Artikli 87 lõike 3 punktile c 
vastavad piirkonnad:  
25 % aastatel 1–3 
15 % aastatel 4–5 
Maksimaalne koguabi 1 miljon 
eurot 
 

Teatavatel juhtudel võib 
suurendada veel 5 % 

 2 miljonit eurot 
asutamislepingu 
artikli 87 lõike 3 
punktile a vastavates 
piirkondades  
 
 1 miljon eurot 
asutamislepingu 
artikli 87 lõike 3 
punktile c vastavates 
piirkondades  
 

 iga-aastane 
abisumma ettevõtja 
kohta ei tohi ületada 
33 % eespool 
osutatud 
abisummadest  

Artikli 87 lõike 3 punktile a 
vastavad piirkonnad:  
 35 % aastatel 1–3 
 25% aastatel 4–5 
 
Artikli 87 lõike 3 punktile c 
vastavad piirkonnad:  
25 % aastatel 1–3 
15% aastatel 4–5 
 

Teatavatel juhtudel võib 
suurendada veel 5 % 

VKEdele antav 
investeerimisabi ja 
tööhõiveabi  
 
 

Ei ole reguleeritud 

 
7,5 miljonit eurot 
 
 
 

VE: 20 %  
KE: 10 %  
Põllumajandustoodete töötlemise 
ja turustamisega seotud 
investeeringud: 
75 % äärepoolseimates 
piirkondades 
65 % väiksematel Egeuse mere 
saartel  
50 % asutamislepingu artikli 87 
lõike 3 punktile a vastavates 
piirkondades 
40 % kõikides muudes 
piirkondades 

Koolitusabi 

Ei ole reguleeritud 

 
2 miljonit eurot 
koolitusprojekti 
kohta 

Erikoolitus: 
VE: 45 % 
KE: 35 % 
 

Üldkoolitus 
VE: 80 % 
KE: 70 % 
 
+10 protsendipunkti 
puudega/ebasoodsas olukorras 
oleva töötajate puhul (kokku 
maksimaalselt 80 %) 
  
100 % mereveonduse valdkonnas 



 40

Suunised/raamistikud Grupierandimäärus 

Abimeetme liik 
Abi maksimaalne osatähtsus 

/ summa vastavalt 
asjakohastele 

suunistele/raamistikele 

Üldise 
grupierandi 

määruse alusel 
lubatav suurim 

abisumma 

Üldise grupierandi määruse 
kohane abi osatähtsuse 

ülemmäär 

Abi naisettevõtjate 
asutatud uutele 
ettevõtetele  

Ei ole reguleeritud 
1 miljon eurot 
(maksimaalselt 33 % 
sellest aastas) 

15 % esimese viie aasta jooksul 
 

Nõustamisabi Ei ole reguleeritud 2 miljonit eurot  50 % 
VKEdele messidel 
osalemiseks antav abi  Ei ole reguleeritud 2 miljonit eurot  50 % 

Ebasoodsas olukorras 
olevate töötajate 
töölevõtmiseks 
palgatoetuste vormis 
antav abi  

Ei ole reguleeritud 

5 miljonit eurot  Ebasoodsas olukorras olevad 
töötajad 
50 % esimese 12 kuu jooksul 
 

Eriti ebasoodsas olukorras olevad 
töötajad: 
50 % esimese 24 kuu jooksul 

Puudega töötajate 
tööhõive jaoks 
palgatoetuste vormis 
antav abi  

Ei ole reguleeritud 10 miljonit eurot  75 % 

Puudega töötajate 
tööhõivega kaasnevate 
lisakulude hüvitamiseks 
antav abi 

Ei ole reguleeritud 10 miljonit eurot  100 % 

Abi raskustes olevate 
äriühingute 
päästmiseks ja 
ümberkorraldamiseks 

Kehtivad eritingimused 
Ei ole reguleeritud 
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II LISA 

VKE määratlus 
Artikkel 1 

Ettevõtlus 

Ettevõte on majandustegevusega tegelev mis tahes üksus olenemata selle õiguslikust vormist. See 
hõlmab eelkõige käsitöö või muu majandustegevusega tegelevaid füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 
pereettevõtteid ning korrapärase majandustegevusega ühinguid ja ühendusi. 

Artikkel 2 

Töötajate arv ja rahalised künnised, mis määravad kindlaks ettevõtte kategooria 

1.  Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, 
millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi 
kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. 

2.  VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 
inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. 

3.  VKEde kategoorias loetakse mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 
inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot. 

Artikkel 3 

Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamisel arvesse võetavad ettevõtete liigid 

1.  Autonoomne ettevõte on iga ettevõte, mis ei ole partnerettevõte lõike 2 tähenduses ega seotud 
ettevõte lõike 3 tähenduses. 

2.  Partnerettevõtted on kõik ettevõtted, mis ei ole seotud ettevõtted lõike 3 tähenduses ning mille 
vahel on järgmine suhe: üks ettevõte (tootmisahelas eespool asetsev ettevõte) omab üksi või koos 
ühe või mitme lõikes 3 määratletud seotud ettevõttega 25 % või rohkem teise ettevõtte 
(tootmisahelas tagapool asetseva ettevõtte) kapitalist või hääleõigustest. 

 Ettevõtet võib lugeda autonoomseks ning partnerettevõtteid mitteomavaks ka juhul, kui kõnealuse 
25 % künnise saavutavad või ületavad järgmised investorid, tingimusel et nad ei ole eraldi ega 
ühiselt asjaomase ettevõttega lõike 3 tähenduses seotud: 

a) riiklikud investeerimisühingud, riskikapitaliettevõtted, korrapäraselt 
riskikapitaliinvesteeringutega tegelevad isikud või isikute rühmad, kes investeerivad 
kapitali noteerimata ettevõtetesse ("äriinglid"), tingimusel et nende koguinvesteering 
samasse ettevõttesse ei ületa 1,25 miljonit eurot; 

b) ülikoolid või mittetulunduslikud uurimiskeskused; 

c) institutsioonilised investorid, sealhulgas regionaalarengu fondid; 

d) autonoomsed kohalikud omavalitsused, mille aastaeelarve on alla 10 miljoni euro ja milles 
on alla 5 000 elaniku. 

3. Seotud ettevõtted on ettevõtted, millel on teineteisega mõni järgmistest suhetest: 

a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust; 
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b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, 
juht- või järelevalveorgani liikmetest; 

c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega 
sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale; 

d) ettevõte, kes on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele 
kõnealuse ettevõtte teiste aktsionäride või osanikega üksi enamikku selle ettevõtte 
aktsionäride või osanike hääleõigustest. 

Eeldatakse, et valitsev mõju puudub, kui lõike 2 teises lõigus loetletud investorid ei sekku otseselt 
ega kaudselt asjaomase ettevõtte juhtimisse, ilma et see mõjutaks nende õigusi aktsionäridena. 

Ettevõtted, kellel on mõni esimeses lõigus nimetatud suhe ühe või mitme teise ettevõtte kaudu või 
lõikes 2 loetletud investoritega, loetakse samuti seotuks. 

Ettevõtted, kellel on mõni nimetatud suhe füüsilise isiku või ühiselt tegutseva füüsiliste isikute rühma 
kaudu, loetakse samuti seotud ettevõteteks, kui nende tegevus või osa tegevusest toimub samal 
asjaomasel turul või lähiturgudel. 

Lähiturg on tootmisahelas vahetult asjaomase turu ees või järel asuva toote või teenuse turg. 

4. Välja arvatud lõike 2 teises lõigus sätestatud juhtudel, ei saa ettevõtet käsitleda VKEna, kui 25 % 
või enam selle kapitalist või hääleõigustest on otseselt või kaudselt ühe või mitme avalik-
õigusliku asutuse ainu- või ühiskontrolli all. 

5. Ettevõtted võivad deklareerida oma staatuse autonoomse ettevõtte, partnerettevõtte või seotud 
ettevõttena, lisades andmed artiklis 2 sätestatud künniste kohta. Sellise deklaratsiooni võib teha 
ka juhul, kui kapital jaguneb selliselt, et ei ole võimalik täpselt kindlaks teha selle omanikku; 
Sellise deklaratsiooni võib teha ka juhul, kui kapital jaguneb selliselt, et ei ole võimalik täpselt 
kindlaks teha selle omanikku; sel juhul võib ettevõte heas usus deklareerida, et talle teadaolevalt 
ei kuulu ettevõttest 25 % või enam ühele ettevõttele või omavahel seotud ettevõtetele ühiselt. 
Selliseid deklaratsioone võib teha olenemata riigi või ühenduse eeskirjadega ette nähtud 
kontrollidest ja uurimistest. 

Artikkel 4 

Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamiseks kasutatavad andmed ning võrdlusperiood 

1. Töötajate arvu ja rahaliste summade arvutamiseks kasutatakse viimase heakskiidetud 
aruandeperioodi andmeid ning need arvutatakse aastapõhiselt. Neid arvestatakse kontode 
sulgemise kuupäeva seisuga. Käibena esitatava summa arvutamiseks lahutatakse sellest 
käibemaks ja muud kaudsed maksud. 

2.  Kui ettevõte leiab kontode sulgemise kuupäeval, et ta on aasta jooksul ületanud või langenud 
allapoole artiklis 2 sätestatud töötajate arvu või rahalisi künniseid, ei too see kaasa keskmise 
suurusega, väikese või mikroettevõtte staatuse kaotust, välja arvatud juhul, kui künniseid 
ületatakse kahel järjestikusel arvestusperioodil. 

3.  Äsja asutatud ettevõtete puhul, mille raamatupidamisaruandeid ei ole veel heaks kiidetud, 
saadakse kasutatavad andmed majandusaasta käigus heas usus koostatud hinnanguliste näitajate 
alusel. 

Artikkel 5 

Töötajate arv 
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Töötajate arv on aasta tööühikute arv, st kogu vaatlusaluse võrdlusaasta jooksul asjaomases ettevõttes 
või selle heaks täistööajaga töötanud isikute arv. Nende isikute töö, kes ei ole töötanud terve aasta, 
osalise tööajaga isikute töö, olenemata kestusest, ja hooajatöötajate töö võetakse arvesse aasta 
tööühikute murdosadena. Töötajad on: 

a) palgatöötajad; 

b) ettevõtte heaks töötavad isikud, kes alluvad ettevõttele ning keda loetakse töötajateks 
siseriikliku õiguse alusel; 

c) juhtidena tegutsevad omanikud; 

d) ettevõtte korrapärases tegevuses osalevad partnerid, kes saavad ettevõttest rahalist kasu. 

Töötajate hulka ei loeta praktikante ja üliõpilasi, kes on õppepraktika või kutseõppelepingu alusel 
kutseoskusi omandamas. Arvesse ei võeta rasedus- ja sünnitus- ega lapsehoolduspuhkuste kestust. 

Artikkel 6 

Ettevõtte andmete kindlakstegemine 

1. Autonoomse ettevõtte puhul tehakse andmed, sealhulgas töötajate arv, kindlaks üksnes selle 
ettevõtte raamatupidamisaruannete põhjal. 

2.  Partnerettevõtteid või seotud ettevõtteid omava ettevõtte andmed, sealhulgas töötajate arv, 
tehakse kindlaks ettevõtte raamatupidamisaruannete ja muude andmete põhjal või kui on olemas 
ettevõtte konsolideeritud aruanded või nende ettevõtete konsolideeritud aruanded, millega 
ettevõte on konsolideeritud, siis kõnealuste aruannete põhjal. 

Esimeses lõigus viidatud andmetele liidetakse asjaomase ettevõtte iga sellise partnerettevõtte 
andmed, mis asub asjaomasest ettevõttest tootmisahelas vahetult ees- või tagapool. Liidetav osa 
on proportsionaalne kas omatava kapitali või hääleõiguste protsendiga (arvesse võetakse neist 
suuremat). Vastastikuse osaluse korral kasutatakse suurimat protsendimäära. 

Esimeses ja teises lõigus nimetatud andmetele liidetakse 100 % iga sellise ettevõtte andmetest, 
mis on asjaomase ettevõttega otseselt või kaudselt seotud, juhul kui neid andmeid aruannete 
konsolideerimisel juba arvesse ei võetud. 

3. Lõike 2 kohaldamiseks võetakse andmed asjaomase ettevõtte partnerettevõtete kohta nende 
raamatupidamisaruannetest ja muudest, võimaluse korral konsolideeritud andmetest. Nendele 
liidetakse 100 % partnerettevõtetega seotud ettevõtete andmetest, välja arvatud juhul, kui nende 
andmeid on konsolideerimisel juba arvesse võetud. 

Lõike 2 kohaldamiseks võetakse andmed asjaomase ettevõttega seotud ettevõtete kohta nende 
raamatupidamisaruannetest ja muudest, võimaluse korral konsolideeritud andmetest. Neile 
liidetakse proportsionaalselt andmed kõnealuse seotud ettevõtte kõikide võimalike 
partnerettevõtete kohta, kes asuvad tootmisahelas sellest vahetult ees- või tagapool, välja arvatud 
juhul, kui neid on konsolideeritud aruannetes juba arvesse võetud protsendimäära ulatuses, mis 
on vähemalt proportsionaalne lõike 2 teise lõigu alusel kindlaks tehtud protsendimääraga. 

4.  Kui konsolideeritud aruannetes ei ole andmeid konkreetse ettevõtte töötajate arvu kohta, 
arvutatakse töötajate arv partnerettevõtete andmete proportsionaalse kokkuliitmise teel, 
liites neile andmed ettevõtete kohta, millega asjaomane ettevõte on seotud. 
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