
Toetuse nimi

Sihtrühm

Eesmärk

Max summa

Tingimused

Kommentaar

Rohkem infot

Näide

Töötaja IKT oskuste 
arendamine 

Töötaja

Kaasajastada töötaja IKT 
oskusi

€2,500

• Maht min 50 akadeemilist h
• Avaldus esitada enne koolituse 
algust
• Tõend koolituse lõpus

• Koolitustoetusega hüvitatakse 
tööandjale koolituskulu ja 
makstakse tööandja soovil 
toetust töötaja koolitusel 
osaletud aja eest iga 
koolitustunni kohta 
tunnitöötasu alammääras, mis 
kehtib koolitustoetuse otsuse 
tegemise ajal.
• Vaja lisada ettevõttele 
lisategevusalana valdkond, 
mida Töötukassa  toetab.

koolitustoetus@tootukassa.ee

Oled oma ettevõttes töötaja 
ning soovid laieneda oma äriga 
Amazoni, kuid sul puuduvad 
vajalikud (informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) 
oskused. 

Koolitustoetus muutuste 
olukorras

Töötaja

Kaasajastada töötaja oskusi

€2,500

• Maht min 50 akadeemilist h
• Avaldus esitada enne koolituse 
algust
• Tõend koolituse lõpus

Tööandjale makstakse sama 
töötaja koolitamise eest 
koolitustoetust kokku kuni 
2500 eurot kolme aasta 
jooksul üle kõikide 
toetusvõimaluste (töötaja 
värbamine, muutuste olukord 
ettevõttes, eesti keele oskuse 
ja IKT alaste oskuste 
arendamine).

koolitustoetus@tootukassa.ee

Sul on ettevõttes töötaja, kelle 
sooviksid määrata Amazoni 
äri projektijuhiks, kuid hetkel 
puudub tal selle jaoks vajalik 
kompetents.

Väikeettevõtja 
digilahenduste toetus

Väikeettevõte

Muuta digilahenduste 
kasutuselevõtt lihtsamaks, 
toetada efektiivsust ja 
konkurentsivõimet.

€6,000

Eesti äriregistris Tallinna 
aadressile registreeritud 
äriühing, kes mitmele 
olulisele tingimusele. 
Täpsem info SIIN. 

Abikõlbulik kulu on 
tarkvarateenuse (SaaS) eest 
kuupõhine tasumine kuni 
12 kuu jooksul ja soetatud 
digilahenduse ühekordsed 
seadistus- ja koolituskulud.

Toetusega saad katta enda 
Amazoni tarkvara kulusid 
esimesed 12 kuud ning 
väiksemas osas katta ka 
Amazoni koolituskulud.

krista.kink@tallinnlv.ee

Oled otsustanud laieneda 
oma äriga Amazoni. Selle 
jaoks on sul vajalik võtta 
kasutusele 
Amazoni-spetsiifiline 
tarkvara ja läbida tarkvara 
kasutamiseks Amazoni 
koolitus.

Ettevõtluse toetamise 
teenus

Ettevõtja

Toetada ettevõtte 
jätkusuutlikust

€2,500

• Peab olema varasemalt 
saanud ettevõtluse 
alustamise toetust
• Saab taotleda kuni 2 
aastat alates toetuse 
saamisest

evat@tootukassa.ee

Said aastal 2019 
Töötukassast ettevõtluse 
alustamise toetust. Äri 
muudaks 
jätkusuutlikumaks 
laienemine Amazoni, aga 
kompetents on puudu.

Tööturu koolitus

Töötud

Toetada 
konkurentsivõimelisust 
tööturul

€2,500

• Peab olema registreeritud 
tööotsijana
• Valdkond peab olema 
nõustajaga kinnitatud

Sulle määratud Töötukassa 
konsultant

Oled töötuna arvel, aga 
leidnud endale 
potentsiaalse töökoha 
Amazoni spetsialistina. 
Töölepingu sidumist 
takistab antud 
kompetentsi puudumine.

Minu esimene töökoht 
Eestis

Rahvusvahelise kaitse saaja

Toetada kvalifikatsiooni 
saamist

€2,500

• Esitada kirjalik avaldus
• Esitada avaldus min 7 
päeva enne algust
• Saajale kuni 5 a jooksul 
töötamist lubava loa 
saamisest

Tööandjale makstakse 
sama töötaja koolitamise 
eest koolitustoetust kokku 
kuni 2500 eurot kolme 
aasta jooksul üle kõikide 
toetusvõimaluste (töötaja 
värbamine, muutuste 
olukord ettevõttes, eesti 
keele oskuse ja IKT alaste 
oskuste arendamine).

Vastav Töötukassa 
maakondlik osakond

Oled leidnud potentsiaalse 
Amazoniga tegeleva 
töötaja, kes on 
rahvusvahelise kaitse saaja. 
Tööle võtmiseks peab ta 
omandama Amazoni 
kompetentsi.

Millistele toetustele võiks minu ettevõte kvalifitseeruda?
Tabeli eesmärk on aidata Sul paremini orienteeruda olemasolevate toetuste valdkonnas. Kas ja millistele toetustele Sinu ettevõte kvali�tseerub, sõltub 
juba Sinu ettevõtte eripäradest. Täpsema info jaoks palun võta vastava organisatsiooniga ühendust.

https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi/koolitustoetus-tootaja-informatsiooni-ja-kommunikatsioonitehnoloogia-ikt-alaste
https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-muutuste-olukorras
https://www.google.com/url?q=https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Vaikeettevotja-digilahenduste-toetus&sa=D&source=editors&ust=1633075684295000&usg=AOvVaw2Cbixot2aaTdDZO7yKgvaB
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-toetamise-teenused
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused
https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/minu-esimene-tookoht-eestis

