
„Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord ning 

suurinvesteeringule Vabariigi Valitsuse seisukoha 

taotlemise kriteeriumid ja taotluse läbivaatamise 

kord“ 

lisa 

 

Suurinvesteeringu Eestis elluviimise soodustamiseks Vabariigi Valitsuse seisukoha 

taotlemise kriteeriumid ja taotluste läbivaatamise kord 

 

1. Vabariigi Valitsuse seisukohta saab taotleda järgmistele kriteeriumitele vastava 

suurinvesteeringu Eestis elluviimise soodustamiseks: 

 

Tingimus Väärtus 

Investeeringu suurus kokku (vastava otsuse 

korral sh riigipoolne toetus) 
>30M € 

ja 

Töökohad >=100 

Lisandväärtus töötaja kohta (ärikasum + 

kulum + tööjõukulud)/töötajata arv taandatud 

täistööajale 

Kaks aastat pärast projekti käivitumist, mille 

periood lepitakse Vabariigi Valitsusega 

eelnevalt kokku, minimaalselt kolm korda 

suurem kui taotluse esitamise hetkel kehtiv 

Eesti keskmine ettevõtlussektori 

lisandväärtus hõivatu kohta jooksevhindades 

Statistikaameti andmete kohaselt. 

või 

Töökohtade kvalifikatsioon 
Minimaalselt 30  töökohtadest luuakse 

teadlastele või inseneridele 

 

2. Suurinvesteeringut planeeriv äriühing pöördub Vabariigi Valitsuse seisukoha saamiseks 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses asuvasse Välisinvesteeringute Keskusesse (edaspidi VIK), 

kes koondab suurinvesteeringut puudutava info, teostab vajalikud eelanalüüsid ja 

taustakontrolli, hindab projekti majanduslikku mõju ning vastavust punktis 1 toodud 

kriteeriumitele. 

3. Punktis 2 nimetatud pöördumisi menetletakse nende laekumise järjekorras. 

4. Suurinvesteeringu vastavusel punktis 1 toodud kriteeriumitele edastab VIK 

suurinvesteeringut käsitlevad materjalid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 

(edaspidi MKM). 

5. MKM hindab VIK-i edastatud materjalide alusel suurinvesteeringu Eestis elluviimiseks 

riigipoolse toe andmise realistlikkust. 

6. Kui punktis 5 nimetatud hinnang on positiivne, jätkub MKM-i ja VIK-i koostöös investori 

esitatud ootuste kaardistamine ja MKM-i analüüs võimalike riigipoolsete lahenduste kohta 

suurinvesteeringu elluviimise soodustamiseks. 

7. Kui punktis 5 nimetatud hinnang on negatiivne, lõpetatakse pöördumise menetlemine. MKM 

teavitab sellest VIK-i, kes teavitab suurinvesteeringut planeerivat äriühingut. 



8. Punktis 6 nimetatud analüüsi koos selgitustega esitab valdkonna eest vastutav minister 

arutamiseks Vabariigi Valitsuse kabinetiistungile. 

9. Vabariigi Valitsus teeb kabinetiistungil punkti 8 kohaselt esitatud materjalide alusel 

suurinvesteeringu Eestis elluviimise soodustamise kohta ühe järgmistest otsustest: 

1) tunnistab suurinvesteeringu edasise menetlemise mittevastavaks riiklikele huvidele;  

2) kiidab heaks suurinvesteeringu vastavuse riiklikele huvidele ja määrab asjakohastele 

ministeeriumitele ülesanded edasisteks analüüsideks ning ettepanekute esitamiseks koos 

tähtaegadega. 

10. Punkti 9 alapunktis 2 nimetatud otsuse korral jätkavad asjakohased ministeeriumid 

analüüsidega, hindamaks võimalusi planeeritavat suurinvesteeringut ettepaneku kohaselt 

toetada. 

11. Vabariigi Valitsus arutab punkti 10 kohaselt ministeeriumide esitatud ettepanekuid ning 

otsustab suurinvesteeringu toetamiseks vajaminevate tegevuste edasise rakendamise ning 

annab juhised vajalikeks protseduurideks. 

12. Vabariigi Valitsus võib punktides 9 ja 11 nimetatud otsuste tegemise teha ülesandeks enda 

loodud komisjonile. 

13. Punkti 9 alapunktis 1 ja punktis 11 nimetatud otsused ei ole suurinvesteeringu elluviimise 

soodustamise edasisel menetlemisel soodustuse saamisel siduvad. 

 


