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Eesti projektidele läks 2021. aastal EIP Grupi rahastusest ligi 348 miljonit eurot , mis võrdub 1,16%ga Eesti SKPst. EIP 
toetab Eesti majanduskasvu ja -õitsengut, väikeettevõtete rahastamisest kohaliku ja riigi taristu parendamiseni. 

Peamiselt toetas Eestis äritegevust Euroopa Investeerimispank (EIP), mis sõlmis ligikaudu 271 miljoni euro ulatuses 
uusi rahastuslepinguid. Pank andis laenu näiteks maailma juhtivale autonoomse kojukandeteenuse pakkujale 
Starship Technologies ning Tallinna linnale, et rahastada linnataristu täiustamise projekte. Sõlmiti 120 miljoni euro 
suurune leping täiendavate ELi vahendite kohta kaasrahastusena, et toetada tervishoidu ja kodanikukaitset COVID-19 
pandeemia ajal. 

Euroopa Investeerimisfond (EIF) – EIP tütarettevõtja, mis on spetsialiseerunud väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) riskirahastuse andmisele –, aitas teha Eesti väikeettevõtetele kättesaadavaks veel 76,8 miljonit 
eurot rahastust. EIF jätkas Balti Innovatsioonifondi II rakendamist, investeerides fondidesse Karma Ventures II 
(40 miljonit eurot) ja BPM Mezzanine Fund II (30 miljonit eurot).

119 miljonit eurot
Innovatsioon

28 miljonit eurot
Keskkond

124 miljonit eurot
Taristu

78 miljonit eurot
VKEd

• Eesti projektidele läks ligi 348 miljonit eurot 
EIP Grupi rahastusest

• Oluline toetus avalikule sektorile, tervishoiule, 
VKEdele ja innovatsioonile

• 120 miljoni euro suurune lisaleping Eesti Vabariigiga, 
et toetada tervishoidu ja kodanikukaitset 
COVID-19 pandeemia ajal
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Parem taristu Tallinnale  
EIP toetab Eesti pealinna rohe-eesmärkide saavutamisel  

Tallinn, mis sai 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitli, investeerib intensiivselt kestlikesse ja rohelistesse 
lahendustesse. Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Tallinna linn sõlmisid 100 miljoni euro suuruse laenulepingu Tallinna 
kestliku linnauuenduse ja -arengu integreeritud kava jaoks. Tallinn on pikaajaline EIP klient. See laen on neljas EIP 
tehing linnaga.

Uus laen aitab ellu viia Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava. Kava hõlmab 
liikuvust, haridust, sotsiaalarengut, energiatõhusust ja muid sektoreid. Eelkõige kasutatakse rahastust koolide ja 
sotsiaalelamute renoveerimiseks ning linnas säästva liikuvuse parandamiseks. Liikuvuse säästvamaks muutmiseks 
uuendab linn jalgratta- ja kõnniteid ning renoveerib tänavaid.

Ajakohastatakse ka väljakuid ja parke terves linnas, mis toob kasu nii elanikele kui ka külastajatele. Lisaks toetab EIP 
rahastus munitsipaaltaristu, nagu tänavavalgustuse, jäätmejaamade ning vee- ja kanalisatsioonivõrkude parandamist.

Euroopa Investeerimispank
EIP Grupi poolt heaks kiidetud projektide maht oli  

271 miljonit eurot
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EIFi rahastus  
Euroopa Investeerimisfondi poolt heaks kiidetud projektide maht oli kokku  

76,8 miljonit eurot  

Kohalike talentide toetamine  
EIF ja EL täidavad rahavoolõhe Eesti VKEde jaoks

Shiftworks sai hiljuti Finora Capitalilt ELi tagatisel laenu. Laenul on Euroopa Investeerimisfondi tagatis ELi Euroopa 
investeerimiskava alusel. Shiftworks on ettevõte, mis korraldab festivali „Tallinn Music Week“ alates 2009. aastast. 
Festivalil on kolm põhiprogrammi: muusikafestival, konverents ja linnafestival.

Suurim väljakutse festivali korraldajatele on Shiftworksi asutaja ja tegevjuhi Helen Sildna sõnul rahavoolõhe 
täitmine: „Tulu laekub pärast festivali, ent me peame olema jätkusuutlikud aasta ringi ja maksma teenuste eest ette. 
Selle lõhe täitmiseks vajasimegi laenu.“ Ta kirjeldab ka seda, kuidas kultuuri- ja loomesektori ettevõtetel on raskusi 
rahastusvõimaluste saamisel: „Me ei oma kinnisvara ega muud materiaalset vara, mis oleks panga silmis tagatisena 
sobiv. Seetõttu oleme selle võimaluse üle väga rõõmsad.“

Mis on sellist laadi festivali eesmärk? „Tundsime, et on võimalik teha rohkem Eestis kohalike paikade ja talentide 
esiletõstmiseks. Alustasime muusikafestivaliga, kus esinesid kohalikud andekad artistid. Sellele järgnes 
konverentsiprogramm, et käsitleda eri teemasid ja pakkuda selles sektoris töötavatele inimestele kontaktide loomise 
võimalusi. Linnafestival tuli hiljem, keskendudes disainile, kunstile, toidukohtadele, linnateemalistele kõnelustele, 
et arutada ühiskonnas toimuvat, ning tõstes esile linnaosasid, mis ei ole niivõrd tuntud. Sellest sai vahend, millega 
edendada muusikat ja Tallinna üldiselt. Festivalid võivad olla väga tõhus viis linna reklaamimiseks.“

Shiftworksile antud laen sõlmiti koostöös Finora Capitaliga käivitatud kultuuri- ja loomesektoriprogrammi alusel. 
Lisaks sõlmis EIF 2021. aastal Eestis kaks tehingut, et toetada mikrokrediiti Hüpoteeklaenu (5 miljonit eurot) ja Finora 
Capitali (2 miljonit eurot) kaudu ELi rahastatud tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni algatuse alusel.
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EIP GRUPI ÜLDSAAVUTUSED 2021. AASTAL

Rekordaasta rahastamisel 
EIP Grupi poolt heaks kiidetud

projektide maht oli 

95 miljardit eurot 
nii ELis kui ka väljaspool ELi

Eestis EIP Grupi toetatud projektide    
maht oli kokku   

348 miljonit eurot      

1,5 miljonit 
uut töökohta ELis 2025. aastaks  

EIP Grupi abil 

120 miljonit eurot 
COVID-19-ga seotud lisaleping  

Eesti Vabariigiga

Kliimameetmed  2021. aastal  

51%
kõigist EIP projektidest 

olid roheprojektid  

Märkimisväärne rahastus
EIP Grupi rahastus Eesti projektidele ulatus   

1.16%ni
Eesti SKPst
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