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START-UP’IDE JA TEISTE 
UUENDUSLIKE ETTEVÕTETE 
RÄNDETEED EUROOPA LIITU
Euroopa rändevõrgustiku (EMN) uuring on leitav emn.ee

EMN raportist selgus, kuidas 
EL liikmesriigid meelitavad ja 
hoiavad kolmandatest riikidest pärit 
start-up’e ja teisi uuenduslikke 
ettevõtteid. 

Olukorra ülevaade ELis
ELi liikmesriigis on poliitiliseks prioriteediks meelitada 
kolmandatest riikidest pärit start-up’e ja uuenduslikke 
ettevõtteid.  

ELi liikmesriigis on paigas kindel vastuvõtuskeem 
kolmandatest riikidest pärit start-up asutajate või 
ettevõtjate vastuvõtmiseks.

Eestis, Küprosel, Prantsusmaal ja Portugalis on eraldi 
start-up skeem ka start-up töötajate vastuvõtmiseks.
Kõiki skeeme seob see, et need on suunatud ettevõtetele, 
mis on uuenduslikud, skaleeritavad ja riigi majandusele ning 
ärikeskkonnale kasulikud. 

• Globaalne konkurents 
talentidele

• Inkubaatorite ja
 kiirendite vähesus

• Koormavad haldus-
toimingud

Eesti start-up skeemid ja olukord

Näited EL liikmesriikide headest praktikatest:
„Esimese töötaja reegel“ - Start-up’id vabastatakse 
esimese  töötaja pealt sotsiaalmaksu maksmisest.
„Abistajaga“ töötamine – Abistaja toimib mentorina ning 
abistab alustavat ettevõtjat äritegevuse, turunduse, 
uuringute ja investorite leidmisega.
E-residentsus – Digitaalne identiteet võimaldab välis-
maalastel alustada äritegevusega Eestis ja ELis 
füüsiliselt Eestis viibimata.
Akadeemilised start-up’id – Akadeemikutele ja uuri-
jatele on loodud soodsamad tingimused start-up’ide 
asutamiseks, mis on seotud nende uurimistööga 
(nt soodsamad nõudmised stardikapitalile).
Tekla Festival – Iga-aastase festivali eesmärgiks 
on just edendada tüdrukute huvi tehnoloogia ja 
ettevõtluse vastu.

Kolmandatest riikidest pärit start-up 
asutajatele väljastatud viisad/elamisload 
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Positiivsed viisa/elamisloa otsused start-up meetme raames 
kolmanda riigi kodanikele

Positiivsed otsused start-up’idele:
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Start-up asutajate 
elamislubade TOP 3 (2018)

Start-up töötajate 
elamislubade TOP 3 (2018)

• Hästi arenenud start-up 
keskused ja ökosüs-
teemid

• Juurdepääs rahastusele, 
inkubaatoritele ja 
kiirenditele

• Sotsiaalmajanduslikud 
tegurid 
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Start-up’ide ja uuenduslike ettevõtete meelitamine ELi

Tõmbetegurid Tõuketegurid

Positiivsete taotluste 
tegevusvaldkonnad TOP2:

2018
783 taotlust, 
millest rahuldati
245 

2017
325 taotlust, 
millest rahuldati
140 

43% 31%
2019
985 taotlust, 
millest rahuldati
201 

20%

Reklaami- 
ja loov-
tehnoloogia

Äritarkvara, 
teenused ja 
personali-
haldus

Iduettevõte - tegevust alustav 
ettevõte, mille eesmärk on 
sellise suure globaalse kasvu-
potentsiaaliga, innovaatilise 
ning korratava ärimudeli 
väljatöötamine ja käivitamine, 
mis aitab oluliselt kaasa Eesti 
ettevõtluskeskkonna arengule. 
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