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Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ning
teenuste taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Vastu võetud 05.05.2016 nr 13
Määrus kehtestatakse kohalikuomavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ningkooskõlas
Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 5, TallinnaLinnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 29
kinnitatud Tallinna arengukavaga 2014-2020, 18. mai 2006 otsusega nr 165 SihtasutuseTallinna
Ettevõtlusinkubaatorid asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirjakinnitamine ja 3. oktoobri2013 otsusega
nr 160 EttevõtluseToetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse nime muutmine ja SihtasutuseTallinna
Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala,eesmärk ja põhimõisted
(1) Ettevõtlusinkubaatorite (edaspidi inkubaator)tegevuse korraldamise ning teenuste taotlemise ja taotluse
menetlemise kord(edaspidi kord) reguleerib Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid(edaspidi sihtasutus)
inkubaatorite tegevuse korraldamist, osutatavateteenuste taotlemist ja taotluste menetlemist ning Tallinna
linna eelarvesinkubaatorite tegevuse korraldamiseks ja teenuste pakkumiseks ette nähtudtoetuse kasutamist ja
sellekohast aruandlust.
(2) Inkubaator on ettevõtluse tugistruktuur, mison loodud uue ettevõtluse kasvu ja edu kiirendamiseks
kompleksse ettevõtlusearendamise programmi kaudu. Inkubaator pakub alustavatele ettevõtjatelekeskkonda,
vahendeid ja koostöövõrgustikku ning võimaldab inkubaatorikonsultantide ja ärimentorite tuge
inkubatsiooniperioodil.
(3) Inkubaatori strateegiline eesmärk on edendadaalustavate ettevõtete arengut,et suurendada nende
rahvusvahelist konkurentsivõimet.Selle eesmärgi saavutamiseks inkubaator:
1) pakub toetavat ettevõtlus- jainnovatsioonikeskkonda;
2) toetab uute ja kasvusuutlike ettevõtete teketja ekspordivõimekust;
3) loob ja haldab kodu- ja välismaistkoostöövõrgustikku, mis koosneb muu hulgas ärimentoritest
ning muudestvaldkonna ekspertidest ja turuosalistest, sh teistestavaliku ja erasektori ettevõtluse
tugiorganisatsioonidest.
(4) Põhimõisted:
1) eelinkubant - ettevõtja, kes on läbinudinkubaatori ekspertpaneeli hindamise ja on sihtasutuse juhatuse otsuse
aluselkvalifitseeritud eelinkubatsiooni;
2) inkubant - inkubaatoriga liitunud ettevõtja,kellele on hindamiskomisjoni otsusega antud inkubandi staatus
ning kellega onsõlmitud inkubatsiooniteenuse leping;
3) eelinkubatsioon - ekspertpaneeli ettepanekultehtud sihtasutuse juhatuse positiivse otsuse ja
hindamiskomisjoni otsuse vahelineperiood, mille jooksul eelinkubant koostab inkubaatori kaasabil
äriideevormikohase esitluse koos esmaste finantsprognoosidega;
4) inkubatsioon - inkubandi ja inkubaatorivahelise inkubatsiooniteenuse lepingu alusel toimiv interaktiivne
koostöö, miskestab kuni kaks aastat. Inkubatsiooni jooksul toetatakse ettevõtte eesmärkidesaavutamist
individuaalse arenguprogrammi kaudu, kus äriidee, toode või teenusja meeskond valmistatakse ette
rahvusvaheliseks konkurentsiks ja välisturulesisenemiseks;
5) hindamiskomisjon - sihtasutuse nõukogukinnitatud komisjon;
6) konsultant - inkubaatoriettevõtluskonsultant;
7) ärimentor - sihtasutusega lepingulises suhtesolev ekspert, kes annab inkubantidele erialakonsultatsioone;
8) ekspertpaneel - sihtasutuse juhatusekinnitatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon, mis koosneb
inkubaatorikonsultantidest;
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9) välisturgudele sisenemise toetus -sihtasutuse nõukogu kinnitatud korra alusel hindamiskomisjoni
ettepanekul antavrahaline otsetoetus inkubandi eksporditegevuse võimendamiseks.
§ 2. Teenused
(1) Inkubaator osutab inkubatsiooniteenust jaäriruumiteenust.
(2) Inkubatsiooniteenusele eelnebeelinkubatsiooniperiood, mis sisaldab järgmist:
1) äriidee analüüs - äriidee turusuutlikkuse,eduperspektiivi ja esmase ressursivajaduse ning meeskonna
hindamineekspertpaneelis;
2) ettevõtja äriplaani alane nõustamine kunikuue tunni ulatuses;
3) eelinkubandi kaasamine inkubaatorikoostöövõrgustikku.
(3) Eelinkubatsiooniperiood kestab kuni kolmkuud.
(4) Inkubatsiooniteenus sisaldab järgmist:
1) ettevõtja ärimudeli ja -plaani alanenõustamine;
2) ettevõtja rahastustaotluste alane nõustamine;
3) inkubaatori korraldatavad praktilisedkoolitused, seminarid ja õppereisid ettevõtjale;
4) koostöövõrgustik;
5) ettevõtte arengu seire lähtuvalt ettevõtteseatud eesmärkidest koos tagasisidega;
6) konsultantide ja ärimentoritekonsultatsioonid;
7) ettevõtja ekspordiplaani alane nõustamine;
8) abi eksporditegevuse elluviimisel, sh õigustaotleda välisturgudele sisenemise toetust.
(5) Inkubatsiooniteenuse kasutamise aluseks onsihtasutusega kuni kaheks aastaks sõlmitud
inkubatsiooniteenuse leping.
(6) Äriruumiteenus sisaldab järgmist:
1) äriruumi kasutamine;
2) vastuvõtusekretäri teenus;
3) köögi ja puhkeruumi kasutamine;
4) sisustatud nõupidamisruumi kasutamine;
5) internetiühendus, sh wifi;
6) kommunaalteenused.
(7) Äriruumiteenuse kasutamise aluseks onsihtasutusega sõlmitud äriruumi üürileping.
(8) Äriruumide üürimisel eelistatakse inkubanteteistele üürnikele.
(9) Vabade äriruumide olemasolu korral onsihtasutusel õigus osutada äriruumiteenust ettevõtjale, kes ei ole
inkubant egataotle inkubandi staatust ning kelle tegevus mitmekesistab inkubaatorikeskkonda ning toetab
inkubaatori strateegilisi eesmärke.
(10) Inkubaatori eesmärkide saavutamiseks onsihtasutusel õigus korraldada koolitusi, seminare ja muid
ühekordseidettevõtmisi ning kehtestada nende hindu vastavalt turusituatsioonile.
(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1nimetatud teenustele annab inkubaator tasuta esmast
individuaalkonsultatsiooniettevõtlusega alustada soovijatele, eesmärgiga toetada uute kasvusuutlikeettevõtete
teket.

2. peatükk
INKUBATSIOONITEENUSE TAOTLEMINE, TAOTLUSE
MENETLEMINE NING INKUBANDI STAATUSEANDMINE
§ 3. Taotlejale esitatavad nõuded
(1) Inkubatsiooniteenust võib taotledaresidendist või mitteresidendist täisealine füüsiline või juriidiline isik.
(2) Juriidiline isik peab vastama järgmisteletingimustele:
1) taotleja ei ole teise juriidilise isikutütarettevõtja Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;
2) taotlejal ei oleriikliku ega kohaliku maksu võlga ega muidvõlgnevusi Tallinna linna ees, välja arvatud
ajatatud maksuvõlg.Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.Taotleja peab
olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatudmaksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
3) taotleja suhtes ei ole algatatudlikvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ega ole avaldatudteatist
ettevõtte makseraskuse kohta;
4) taotleja põhitegevusvaldkond ei ole korra § 3lõikes 3 nimetatu.
(3) Taotleja põhitegevusvaldkonnad ei või ollaEuroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas loetletud või Eesti
majandusetegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmisedtegevusvaldkonnad:
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1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisasloetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) jametsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid
teenindavadtegevusalad;
3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A,alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogitootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008,
jagu C, alajagu11, v.a alajagu 11.07);
5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C,alajagu 12);
6) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
7) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008,jagu K);
8) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
9) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontoritetegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja
avaliku arvamuse küsitlused(EMTAK 2008, jagu M, alajaod 69, 70 ja 73.2);
10) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine(EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
§ 4. Taotluse menetlemine
(1) Inkubatsiooniteenuse saamiseks esitatudvormikohane kirjalik taotlus (edaspidi taotlus) koos
äriideekirjeldusega ja muude nõutud lisadokumentidega esitatakse sihtasutusele selleveebilehe kaudu või
sihtasutuse e-posti aadressile.
(2) Nõuetekohast taotlust hindab ekspertpaneel,kes analüüsib taotleja äriideed ning kontrollib äriidee ja
taotleja vastavust §-s3 sätestatule. Ekspertpaneeli ettepanek taotleja eelinkubatsioonikvalifitseerumise või
mittekvalifitseerumise kohta esitatakse sihtasutusejuhatusele otsuse tegemiseks.
(3) Taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumisevõi mittekvalifitseerumise ning ettevõtjale personaalse
konsultandi määramiseotsuse teeb sihtasutuse juhatus kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.
(4) Sihtasutus teavitab taotlejat juhatuseotsusest e-posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse
vastuvõtmisest.
§ 5. Hindamiskomisjon
(1) Hindamiskomisjoni kuulub viis kuni seitseliiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks võivad olla
Tallinna Linnavolikogu, linnaametiasutuste, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja sihtasutuse
partnerorganisatsioonideesindajad ning ettevõtlusspetsialistid. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitabsihtasutuse
nõukogu.
(2) Hindamiskomisjoni koosolekud kutsub kokku jahindamiskomisjoni tööd korraldab sihtasutus.
(3) Hindamiskomisjoni tegevust reguleerib hindamiskomisjonitööreglement, mille kinnitab sihtasutuse juhatus.
(4) Hindamiskomisjoni koosolekul peab osalemavähemalt üks sihtasutuse esindaja, kellel ei ole hääleõigust.
(5) Hindamiskomisjon otsustab eelinkubandiäriplaani, esitluse ja finantsprognooside põhjal, kas anda talle
inkubandistaatus või mitte. Negatiivne hindamiskomisjoni otsus peab olema põhjendatud.
(6) Hindamiskomisjon teeb ettepanekuvälisturgudele sisenemise toetuse andmise või andmata jätmise üle eraldi
korraalusel. Ettepanek toetust mitte anda või anda osaliselt peab olema põhjendatud.
(7) Sihtasutus teavitab taotlejathindamiskomisjoni otsusest kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates
otsusevastuvõtmisest.
(8) Hindamiskomisjoni otsus inkubandi staatuseandmise kohta kehtib üks kuu alates otsuse
vastuvõtmisest. Selle aja jooksul onettevõtjal, kellele on antud inkubandi staatus, õigus sõlmida
sihtasutusegainkubatsiooniteenuse leping. Leping sõlmitakse ettevõtja ja sihtasutuse vahelkuni kaheks aastaks.
Lepingu sõlmimise tähtaega on võimalik mõjuval põhjuselettevõtja kirjalikult esitatud taotluse alusel pikendada.
§ 6. Inkubatsiooniteenuselepingu sõlmimine
(1) Inkubatsiooniteenuse leping, mille vormkinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt, sõlmitakse ettevõtjaga, kes
vastabjärgmistele tingimusele:
1) ettevõtjale on antud inkubandi staatus;
2) ettevõtja ei ole teise juriidilise isikutütarettevõtja Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;
3) ettevõtjal ei ole riikliku ega kohaliku maksuvõlga ega muid võlgnevusiTallinna linna ees, välja arvatud
ajatatud maksuvõlg. Maksuvõla ajatatusekorral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Ettevõtja peab
olemanõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatudmaksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
4) ettevõtja suhtes ei ole algatatudlikvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ega ole avaldatudteatist
ettevõtte makseraskuse kohta;
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5) ettevõtja põhitegevusvaldkond ei ole korra § 3lõikes 3 nimetatu.
(2) Kui sihtasutusest tulenevatel põhjustel eiole pärast ettevõtjale inkubandi staatuse andmist võimalik
inkubatsiooniteenuseosutamist alustada, peab sihtasutus alustama inkubatsiooniteenuse osutamistkuue kuu
jooksul pärast hindamiskomisjoni otsuse vastuvõtmist inkubandistaatuse andmise kohta. Selle aja võrra pikeneb
hindamiskomisjoni otsusekehtivus ja koostööperiood inkubaatori ja inkubandi vahel.
§ 7. Inkubaatori ja teenuste osutamise kuludekatmine
Inkubaatori tegevus- jaarenduskulud ning §-s 2 nimetatud teenuste osutamise kulud kaetakse:
1) sihtasutuse osutatavate teenuste tuludelt;
2) Tallinna linna eelarve vahenditest eraldatudtoetuse arvelt;
3) sihtasutusele eraldatud muu kodumaise javälismaise sihtfinantseeringu arvelt (sh Eesti Vabariigi, Euroopa
Liidu javälisriikide toetusprogrammid);
4) sihtasutuse muudest tuludest.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 8. Aruandlus ja kontroll
(1) Inkubant on kohustatud inkubatsiooniteenuselepingus kindlaks määratud korras esitama sihtasutusele
majandusaruande ningtegevusplaani.
(2) Sihtasutuse juhatus esitab üks kord aastastegevusaruande koos majandusaasta aruandega Tallinna
Ettevõtlusametile selleksmääratud korras ja tähtajaks.
(3) Inkubaatori hinnakirja ja korras nimetatudlepingute tüüpvormid kinnitab sihtasutuse nõukogu.
(4) Kord ja teave teenuste kohta on kättesaadavadinkubaatorites, sihtasutuse veebilehel, Tallinna linna
veebilehel ja TallinnaEttevõtlusameti ettevõtja infopunktis.
§ 9. Õigusakti kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määrus nr 13 „Ettevõtlusinkubaatoritegevuse korraldamise ning
ettevõtlusinkubatsiooniteenuse taotlemise ja taotlusemenetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.
Kalev Kallo
TallinnaLinnavolikogu esimees
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