Koolitused
Ettevõtluse toetamise teenused

Infoleht
Ettevõtluse toetamine on ettevõtluse alustamise toetust saanud isikule ettevõtte
tegevusvaldkonnaga seotud
•
•
•

koolituskulu,
individuaalse nõustamise ja
mentorluse kulu hüvitamine ning isiku nõustamine mentorklubis.

Ettevõtluse toetamise eesmärk on toetada isiku äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada koolituskulu
kuni 959 eurot.

Koolitus peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist alates toetuse
ülekandmisest.

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avaldus tuleb esitada
vähemalt 10 tööpäeva enne teenuse algust.
Avalduse saab esitada:
➢ E-töötukassas (soovitavalt!)
o klikates järgneval lingil: ettevõtlustoetuse avalduse esitamine
➢ e-posti teel evat@tootukassa.ee, digitaalselt allkirjastatuna.

Koolituskulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse vajadust:
•
•
•
•

Millised on Teie ootused antud koolituse osas? Kuidas plaanitakse rakendada
koolitusel saadud teadmisi äritegevuses?
Kas ja kuidas mõjutab koolituse läbimine olemasolevat ja/või potentsiaalset
klientuuri?
Mis peab ettevõttes/ettevõtte tulemustes muutuma tänu koolituse läbimisele?
Palume Teie hinnangut kuidas koolituse läbimine mõjutab ettevõtte
müügitulemusi? Millist müüki planeeritakse saada tänu soovitud koolitusele (nt
aastas)?

Teenuse kulu hüvitamise alused:
1. kulu hüvitatakse pärast teenuse toimumist arve koopia, selle maksmist tõendava dokumendi ja
koolituse läbimist tõendava dokumendi alusel;
2. arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana
tema nimi;
3. teenusel osalemine peab olema toimunud ning arve peab olema makstud toetust saanud eraisiku
poolt kahe aasta jooksul alates ettevõtluse alustamise toetuse ülekandmise päevast;
4. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kooskõlastatud koolituse maksumusest
väiksem, hüvitatakse kulu arvel näidatud summas;
5. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kooskõlastatud koolituse maksumusest
suurem, hüvitatakse kulu kinnituskirjal näidatud summas;
6. kulu hüvitis kantakse toetust saanud isiku pangakontole 30 tööpäeva jooksul nõutavate dokumentide
esitamisest.

NB! Eesti Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud
täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud.
Kontrollida
tuleb
koolitaja
kehtivat
koolitusluba
või
tegevusluba
või
majandustegevusteadet, mida saab teha Eesti Hariduse infosüsteemi (www.ehis.ee)
kaudu.

Vajaduselt saab vastava kinnituse küsida ka otse koolitajalt.

Küsimuste korral palume võtta ühendust ettevõtluse toetuse osakonnaga aadressil
evat@tootukassa.ee

