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Põhifaktid
- aastatel 2022-2025 läheb jagamisele 4,5 miljonit eurot

- eesmärk on toetada:

- innovaatiliste digitööriistade arendamist või kasutamist ehitusvaldkonnas

- e-ehituse platvormi võimaluste laiendamist

- taotlusvoorud kaks korda aastas (raha jätkumisel)

- 3. novembril kell 17 esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg

- taotleda saavad ehitusvaldkonnas tegutsevad või sellega seotud juriidilised isikud 
(nt planeerijad, arhitektuuribürood, inseneribürood, konsultatsiooniettevõtted, ehitusfirmad, kinnisvara 
korrashoiuga tegelejad; start-up’id, ülikoolid ning kohalikud omavalitsused)

- toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot

- toetuse määr kuni 50%

- projekti maksimaalne kestus 15 kuud

- Majandus- ja taristuministri 13.09.2022 määrus nr 70 „Ehituse e-HÜPE toetuse andmise tingimused ja kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/115092022001


Toetatavad tegevused
- tootearendus

- protsessi- ja organisatsiooniinnovatsioon

uue või oluliselt täiendatud meetodi rakendamine ettevõtja äripraktikas, töökorralduses või tootmises, sh 
seadmetes või tarkvaras

- koolitused

- rakendusuuringud

- teostatavusuuringud

- konsultatsioon (väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele)

- tulemuste kommunikatsioon



VTA või riigiabi?
- toetust makstakse kas vähese tähtsusega abina või riigiabina

- kui vähese tähtsusega abi määr (200 000 eurot kolme aasta jooksul ettevõtja kohta) täis -> riigiabi

- kontrollida saab riigiabi registrist

VTA:
- toetuse määr on 50% abikõlblikest kuludest

- abikõlblikud on kõik kulud, mis on põhjendatud eesmärgi saavutamiseks

https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi


Riigiabi
- makstakse „riigiabi määruse“ ehk „üldise grupierandi määruse“ alusel

- mõned erisused toetuse määras:

- abikõlblikud kulud loetletud grupierandi määruse artiklites

- riigiabi ei anta raskustes ettevõtjale (vt üldise grupierandi määruse artikkel 2 punkt 18)

- kohustused ei saa olla võetud enne taotluse esitamist, sh töölepingud sõlmitud

tegevus määruse artikkel toetuse määr: VKEd toetuse määr: suurettevõtjad 
(üle 250 töötaja ja aastakäive üle 50 milj euro)

tarkvaraarendus artikkel 25 50% 40%

rakendusuuringud, teostatavusuuringud artikkel 25 50% 50%

protsessi- ja organisatsiooninnivatsioon artikkel 29 50% 15%, kohustus teha koostööd VKEdega

koolitused artikkel 31 50% 50%

konsultatsioon artikkel 18 50% suurettevõtjad ei saa taotleda

Vt infopäeva slaidid „Ehituse e-HÜPE toetuse andmisel riigiabi ja VTA andmisega seotud teemad …“

https://pilv.rtk.ee/s/aSC778yCGaoRyia?dir=undefined&openfile=77051


Protsess vooru sulgumise järel
1. taotluste kontroll: vastavus määruse ja riigiabi nõuetele (RTK)

2. hindamiskomisjoni töö

- Ergo Pikas, Digitaalehituse klaster

- Indrek Allmann, Eesti Arhitektide Liit

- Gerd Müller, Eesti Ehitusettevõtjate Liit

- Alan Väli, Eesti Ehitusinseneride Liit

- Tarmo Idarand, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit

- Kaia Kirs, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit

- Ivo Jaanisoo, MKMi ehituse asekantsler, komisjoni esimees

Hinnatakse, kas projekt lahendab aktuaalset ja olulist probleemi ning kas planeeritud tegevused ja 
eelarve on asjakohased ja realistlikud.

3. otsused avalikuks 2023. a jaanuaris

4. infovahetus & jätkutegevused



Riigi Tugiteenuste Keskus

- taotlusvoorude läbiviija ja taotluskeskkonna 
haldaja

- esmane kontakt kõigis toetuse tingimusi ja 
taotlemist puudutavates küsimustes

- rtk.ee/ehituseehupe

- teenuse koordinaator Aali Lilleorg

- aali.lilleorg@rtk.ee, tel 6 631 946

Osapooled: RTK

https://rtk.ee/ehituseehupe
mailto:aali.lilleorg@rtk.ee


Taotlusvormi juhend RTK veebis

https://ehupe.eehitus.ee/


MKMi ehitus- ja elamuosakond

- toetusprogrammi ellukutsuja ja kavandaja

- teavitustegevused, hindamiskomisjoni töö

- kontakt kui soovite arutada taotluse sisu

- ehupe.eehitus.ee

- programmijuht Regina Viljasaar-Frenzel

- regina.viljasaar-frenzel@mkm.ee, tel 6 256 426

Osapooled: MKM

https://ehupe.eehitus.ee/
mailto:regina.viljasaar-frenzel@mkm.ee
https://ehupe.eehitus.ee/
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ehupe.eehitus.ee: projektikogu 

https://ehupe.eehitus.ee/


ehupe.eehitus.ee: projektikogu 

https://ehupe.eehitus.ee/


ehupe.eehitus.ee: meediateek

https://ehupe.eehitus.ee/


etoetus.rtk.ee 3. november kell 17

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/
https://ehupe.eehitus.ee/
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