
F. R. Kreutzwaldi tn 5, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond

Projekti "Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019" 
taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks

Taotleja
Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku 
esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed
Taotleja nimi: Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Registrikood: 90014052

Juriidiline vorm: Sihtasutus

Telefon: +372 5072988

E-post: info@arenduskeskus.ee

Riik: Eesti

Aadress:

Postiindeks: 44314

Pangakonto: EE311010220265590222

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab 
toetuse makseid, on ka makse saajaks:

Jah

Makse saaja pangas: Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Projekti kulude käibemaks: Jääb kulu tegija kanda



Kontaktisikud
Nimi Ametikoht Roll Telefon E-post Isik soovib saada teavitusi e-postile

Heli Eigi juhataja Kontaktisik 58811639 heli@arenduske
skus.ee

Ei

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Merle Vallner ettevõtluse arendamise 
programmi juht

Projektijuht 58191490 merle@arendus
keskus.ee

Jah

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus

Projekt

Maksetaotlus

Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks 
tuleb läbi viia riigihange:

Jah



Üldandmed
Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste 
elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused 
toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või 
riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

Projekti üldandmed

Taotlusvoorust tulenevad andmed

Käesoleva projektiga seotud toetused

Projekti number: 2014-2020.5.04.18-0364

Projekti nimi: Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2019  - 31.12.2019

Taotlusvoor: 5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 
edendamiseks 2017-2019 - 03.09.2018-31.03.2019

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud 
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud 

(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei



Partnerid ja makse saajad
Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti 
rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku 
esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi Nimi pangas Registri-

/isikukood
Roll Telefon E-post

Sihtasutus Lääne-Viru 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Sihtasutus Lääne-Viru 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 90014052

Makse 
saaja

Pangakonto:
EE311010220265590222

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

 Näitan: 10 Kokku: 1



Sisu
Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise 
mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb 
järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Projekti kirjeldus

Valdkond, millesse projekt panustab: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel: 15%

Projekti väljund: Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud

Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud

Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku 
tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline koostöö on kasvanud

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti 
vajalikkusest:

Varasematest uuringutest on selgunud, et Lääne-Virumaa võtmesektorites (puidu-, 
toiduaitenet-, metallide tootmine ja transport/logistika) on ettevõtete innovatsiooni-, 
tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekus madal ning kõrge lisandväärtustega 
töökohtade arv vähene. Ettevõtete tegevused on juhuslikud ja kaootilised, kuna 
valdkondlikke koolitusi maakonnas läbi viidud ei ole. Paljudel sektoriettevõtetel on 
vähene soov ning võimekus koostööd teha koostöövõrgustike loomist soodustavate 
ühisettevõtmiste puudumise tõttu.

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030.a näeb ette, et maakonna tasandil tuleb 
välja arendada ettevõtlus- ja pädevuskeskuste pakutavate tugiteenuste pakett 
maakonna võtmesektorite ettevõtetele, mis aitaks kaasa tootearendusele, 
innovatsioonile, vajaliku oskustööjõu väljaõpetamisele.

2015/2016.a tegevuskava raames keskenduti puidutöötlemise ja puittoodete tootmise 
võtmesektorile. 2017.a kaasati programmi lisaks toiduainete-¬, metallitoodete 
toomise- ning transpordi/logistika sektori ettevõtted. 2018.a jätkati peamiselt kolmele 
sektorile (puidu-, metalli- ja toiduainesektor) suunatud arenguprogrammidega. Kuna 
2018.a tegevustesse kuulusid turundusarengu programm (suunitlusega 
sotsiaalmeedia turundusele) ja tootearendusprogramm, siis sõltuvalt valdkonna 
spetsiifikast jäi transpordisektor neist programmidest välja.

Toimunud tegevuste tagasisidest ilmneb, et ettevõtted hindavalt kõrgelt oma 
valdkonna teiste ettevõtetega kogemuste jagamist ja uute teadmiste omandamist.

Projekti eesmärk ja tulemused:



Projekti eesmärgiks on maakonna ettevõtete majandusliku võimekuse parandamine, l
uua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste toodete/teenuste 
väljaarendamiseks, innovatsiooni¬ ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime 
parandamiseks.

Projekti tegevuste käigus omandavad ettevõtjad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, 
mida kasutades suureneb ettevõtete kompetents turunduse, tootearenduse ja 
ekspordi valdkondades. Ettevõtjatel paraneb arusaam oma ettevõtte 
arengupotentsiaalist ja info/koostöö leidmise võimalustest ettevõtte arendamiseks. 
Projekti käigus luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, uute toodete 
arendamiseks, uute eksportturgude leidmiseks ja ettevõtte uute arengusuundade 
leidmiseks. Ühiste tegevuste käigus arendatakse ja tugevdatakse programmi 
kuuluvate maakonna ettevõtete võrgustikku. Ettevõtete omavaheline koostöö muutub 
aktiivsemaks, kuna ollakse teadlikumad maakonna ettevõtluskeskkonnast ja 
koostöövõimalustest teiste ettevõtetega.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Lääne-Virumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi eesmärk on programmi 
sihtgrupi ettevõtete (puidu-, toiduainete töötlemise-, metallitöötlemise- ja logistika
/transpordi sektor) majandusliku võimekuse parandamisele kaasaaitamine luues 
ettevõtetele eeldused ja võimalused uute teadmiste omandamiseks, uute toodete
/teenust väljatöötamiseks, tänu millele kasvab ettevõtte innovatsiooni- ja 
ekspordivõimekus ning töökohtade lisandväärtus.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Projekti tegevuste mõju ettevõtetele on pikaajaline, kuna saadud teadmised jäävad 
alles ja ettevõtted saavad neid edaspidises arendamises kasutada. Teadmiste parema 
säilimise ja kasutamise huvides pakume ettevõtetele võimalust registreerida kaks 
osalejat ühest ettevõttest.

Jätkutegevused on olulised, kuna ettevõtete arendustegevus on pikaajaline protsess. 
Ettevõtluskeskkond on kiirelt arenev ja seetõttu peab ettevõte olema kursis uute 
trendidega. Just seetõttu keskendus näiteks 2018.a turundusprogramm kaasaegsele 
sotsiaalmeedia turundusele. Teadmiste paremaks kinnistumiseks pakume 
arenguprogrammides osalenud ettevõtetel võimalust osaleda lühematel 
koolituspäevadel, mis annab võimaluse õpitut meelde tuletada ja ekspertidelt
/koolitajatelt teadmiste rakendamise käigus tekkinud küsimustele vastused saada.

Ettevõtetes toimuvate muutustega kursis olemiseks viime pool aastat peale 
koolitusprogramme läbi küsitlused osalenud ettetvõtete seas. Vastavalt tulemustele 
planeerime edasised tegevused, mis toetavad ettevõtteid arendustegevuses.

Projekti eeltingimused: 2015-2016.a viidi läbi puidusektorile suunatud tegevusi (arengureisid, infopäevad, 
koolitused).

2017.a kaasati programmi kolm uut sektorit: toiduainete töötlemise-, metallitoodete 
tootmise- ja transpordi/logistikasektori ettevõtted. Fookuses oli toiduainete 
töötlemise sektor, kellele suunati tegevused (infopäevad, arengureisid). 
Valdkonnaüleseid teemasid (turundus, müük jne) puudutavatele tegevustele olid 
oodatud kõigi programmi kaastud sektorite esindajad.

2018.a olid fookuses kolme sektori ettevõtted: puidu-, metallitöötlemise- ja toiduainete 
töötelmise ettevõtted. Programmi tegevustesse võisid kandideerida ka Lääne-
Virumaal tegutsevad arengupotentsiaaliga ettevõtted teistest sektoritest, kes 
kuuluvad programmi sihtgruppi ( väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted). 2018.a 
viidi läbi turundusarenguprogramm ja tootearendusprogramm. Mõlemasse 
programmi olid kutsutud kolme sektori ettevõtted. Arenguprogrammides osales 23-st 
ettevõttest 28 inimest. Transpordi/logistika sektor jäi 2018.a koolitusprogrammidest 
kõrvale, kuna transpordiettevõtted ei eelista turunduskanalitena sotsiaalmeediat ja 
transporditeenuse arendus ei haaku tootmisettevõtte tootearendusega. Antud 
sektorile suunatud tegevused peavad vastama selgelt sektori tegevuse spetsiifikale.



Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

Tugiprogramm.bdoc Tugiprogramm 21.11.2018 Merle Vallner 135.2 KB

2017-2018. a jooksul on ettevõtted osalenud erinevatel koolitustel, infopäevadel ja 
arengureisidel. Uute teadmiste rakendamine ja oodatud tulemuste saavutamine võtab 
aega ja seetõttu on 2019.a tegevused suunatud lisaks uute teadmiste saamisele ka 
eelnevate aastate jooksul saadud teadmiste kinnistamiseks. Võimalusel kasutame 
eelnevalt koolitusprogramme läbi viinud koolitajaid, kes on kursis varasemalt 
koolitustel osalenud ettevõtetega ja oskavad vajadusel ettevõtteid ka nõustada. 
Koolituste sisu võimalikult osalejate vajadustele vastavaks kujundamiseks viime 
eelnevalt läbi küsitluse varasemalt osalenute seas ja selgitame välja teadmiste 
elluviimisel tekkinud kitsaskohad. Uued osalejad saavad lisaks teoreerilistele 
teadmistele koolitajalt kuulda ka varem osalenud ettevõtete kogemusi.

Tugiprogramm allkirjastatud kaasatud 
organisatsioonide esindajate poolt:

Projekti kasusaajad: Maakonna ettevõtjad

Projekti kasusaajate asukoht: piirkondlik

Kasusaajate maakond: Lääne-Viru maakond

Kasusaajate linn/vald: Haljala vald, Kadrina vald, Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-
Nigula vald, Väike-Maarja vald

Projekti kasusaajate täpsustus: Projektis osalevad maakonna nelja võtmesektori - puidu-, metallitöötlemise- 
toiduaine- ja transpordi/logistika sektorite ettevõtted. Lisaks neile võivad programmi 
tegevustesse kandideerida ka maakonnas tegutsevad arengupotentsiaaliga ettevõtted 
teistest sektoritest, kes kuuluvad programmi sihtgruppi (väikese- ja keskmise 
suurusega ettevõtted).



Näitajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja 
juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse 
näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus

Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud

ettevõtete poolt kasutusele võetud uuendused tootearenduses ja/või turunduses ja/või 
tootmisprotsessides

tk 0,00 5,00

Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud

ettevõtete poolt projekti jooksul saavutatud väliskontaktide arv tk 0,00 3,00

Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline 
koostöö on kasvanud

maakonna ettevõtetele läbi viidud ühiste ürituste (koolitused, arengureisid, infopäevad
/ümarlauad) arv

tk 0,00 10,00

Valdkonna ülesed näitajad

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv ettevõtjate arv 0,00 30,00

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv haridusasutuste 
arv

0,00 0,00

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st panustab naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja võimaluste 
tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või 
rahvusest inimestele)?

Ei

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st toetab piirkondlikke erinevusi 
tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja erivajaduste arvestamist; 
piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu 
suunamisel)?

Jah

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st toetab ühtset riigivalitsemist; 
kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste 
kasutajasõbralikku osutamist)?

Ei

Vahearuande perioodid: Ei soovi.



Tegevused
Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud 
ajaraami.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Projekti tegevuse 
tunnus

Projekti tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp

Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud

26 Tootearenduskoolitus 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

28 Turunduskoolitus 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

31 Arengureisid 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse? Ei

Lääne-Viru maakonna tugiprogrammi ühe eesmärgina on välja toodud eelduste ja võimaluste loomine uute innovaatiliste toodete
/teenuste välja arendamiseks. Uuringutes on ilmnenud maakonna võtmesektori ettevõtete tagasihoidlik tootearendusvõimekus, 
mis omakorda pärsib ettevõtete konkurentsivõime paranemist.

2018.a läbi viidud tootearenduse programmis käsitleti põhjalikult tootearenduse protsesse. Kuna tootearendus on pikaajaline 
protsess, siis ei ole võimalik näha tulemusi kohe peale programmi lõppemist. Seetõttu viime ka 2019.a läbi tootearenduse 
teemalise koolituspäeva, mis on vastavalt osalejate soovile kas teoreetilisem või praktilisem. Koolitusele kutsume osalema nii 
2018.a programmi läbinud ettevõtteid, kui ka programmis mitte osalenuid. Osalemise kutse suunatakse peamiselt võtmesektori 
ettevõtetele, aga ka teistele maakonnast tegutsevatele arengupotentsiaaliga ettevõtetele teistest sektoritest, kes kuuluvad 
programmi sihtgruppi (VKE).

Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga 
vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolituse läbiviimise ostame 
teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus.
Koolituse tulemusena ootame, et koolitusel osaleb 10 ettevõtte esindajad.

Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis on välja toodud maakonna võtmesektori ettevõtete tagasihoidlik turundusvõimekus.

2018.a viidi läbi turundusarengu programm, kus osales 14-st ettevõttest 14 inimest. Kuuest koolituspäevast koosnev programm 
keskendus sotsiaalmeedia turundusele. Käsitleti peamisi kaasaegse turunduse trende ja tööriistu - kodulehte, Facebooki, 
instagrammi, sisuturundust ja seda, kas ja milliseid sotsiaalmeedia turunduse vahendeid on mõttekas kasutada. 2017.a ekspordi- 
ja müügiprogrammis käsitleti ekspordile suunatud turundustegevusi. Tagasisides tõid osalejad välja, et soovivad ka edaspidi 
turunduse teemalisi koolitusi. Samas näitas arutelu 2018.a turundusprogrammis osalejatega, et sotsiaalmeedia turundus jääb 
paljudele ettevõtetele kaugeks ning ei haaku nende toodete ja klientidega. Näiteks on metallitöötlemisettevõtetel keeruline 
kasutada instagrammi ja ärikliendid eelistavad teistsuguseid suhtluskanaleid kui sotsiaalmeedia. Tulenevalt eelmiste aastate 
turundusteemaliste koolituste tagasisidest käsitletakse

2019.aastal korraldataval koolitusel klassikalise turunduse teemasid. Koolitust ette valmistades võetakse ühendust kõigi senistel 
turundus- ja müügikoolitustel osalenud ettevõtetega ja selgitatakse välja peamised kitsaskohad.

Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga 
vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolitus ostetakse sisse teenusena 
oma ala spetsialistidelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus.
Koolitusel ootame, et osaleb 10 ettevõtte esindajad.



32 Infopäevad- ja ümarlauad 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

33 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud

34 Ekspordikoolitus 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis välja toodud maakonna ettevõtete tagasihoidlik innovatasioonivõimekus on takistuseks 
ettevõtete arengule ja seetõttu on tugiprogrammi üheks eesmärgiks luua eeldused ja võimalused uute teadmiste omandamiseks. 
2016.a korraldati kaks arengureisi - messikülastused Saksamaale ja Prantsusmaale. 2017.a korraldati kaks Eesti-sisest arengureisi 
(puidu- ja toiduainet sektorile) ja üks messikülastus toidusektorile Saksamaale.

2019.a korraldatakse neli Eesti-sisest arengureisi, milledel osaleb 25 ettevõtete esindajat. Kaks arengureisi on 1-päevased ja kaks 
on 2-päevased. Osalejad omandavad uusi teadmisi külastatavatest ettevõtetest ja saavad infot/kontakte teadusasutustest. 
Külastatavad teadusasutused valitakse vastavalt grupi spetsiifikale. Läbirääkimisi on juba peetud Tallinna Tehnikaülikooliga, kus 
ollakse valmis vastu võtma nii metalli-, puidu- kui ka toiduainetega tegelevaid ettevõtteid. Eesmärgiks on tutvustada ettevõtetele 
erinevaid võimalusi innovatsiooniks - rakendusuuringuid, võimalusi tootmise arendamiseks, tootearenduseks jne. Üks 
arengureiside eesmärke on ka ettevõtjate omavahelise suhtluse elavdamine, et tekiksid eeldused ühise võrgustiku vms suhtluse 
tekkeks.

Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtetega, külastatavate ettevõtetega ja teadusasutustega. Reisi korraldamist ja 
järelküsitlust. Teenustena ostetakse sisse transport, majutus 2-päevastel arengureisidel, koolitajad, külastuste tasud, vajalike 
ruumide rent). Projekti lõpuks on toimunud neli Eesti-sisest arengureisi, millel osalejad on leidnud uusi kontakte koostööks nii 
teiste ettevõtjate, kui ka teadusasutustega. On tutvutud teadusasutuste võimalustega ja teatakse, kust edaspidi oma probleemidele 
lahendust otsida.

Maakonna võtmesektorite ettevõtetele suunatud infopäevade ja ümarlaudade läbiviimine. Kogu projekti raames toimub kokku 5-6 
infopäeva ja/või ümarlauda, kus ettevõtetele tutvustatakse valdkonnapõhiseid või -üleseid uuendusi ja võimalusi ettevõtte 
arenguks. Pakutavaid võimalusi ja teenuseid tulevad tutvustama näiteks teadusasutused ja organisatsioonid, mida arengureiside 
käigus ei külastata. Maakonna ettevõtetele tutvustatakse mitmes maakonnas läbi viidud digitaaliseerimise- ja personali auditeid - 
eesmärki, protsessi ja auditid läbi viinud maakondade kogemusi.

Eraldi infopäevad/ümarlauad viiakse läbi transpordi/logistikasektori ettevõtetele. Käsitletakse antud sektori spetsiifilisi küsimusi, 
tutvustatakse transpordisektori ühendusi nt on andnud nõusoleku esinema tulla Autoettevõtete Liit. Ümarlaua käigus selgitame 
välja transpordiettevõtete vajadused ja planeerime korraldatavate sündmuste sisu sellele vastavalt.

Kokku on osalenud vähemalt 20 ettevõtet, kes on saanud uusi teadmisi, kuulnud teiste kogemusi ja saanud infot erinevate 
võimaluste kohta.
Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi ja esinejatega suhtlemist 
edastatava sisu osas. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Infopäevadel/ümarlaudadel esinema kutsutakse oma 
valdkonna spetsialistid, kellele tasutakse esinemisega seotud kulud.

Infopäevadel/ümarlaudadel saadud info aitab kaasa ettevõtete arengule erinevates valdkondades. Ettevõtjate seas on soov ja 
valmisolek hakata kasutama saadud teadmisi, teadmine millisesse organisatsiooni info saamiseks pöörduda.

Tegevused, mida programmis osalevad ettevõtted teevad eesmärgi (majandusliku võimekuse parandamine ja konkurentsivõime 
tõus) saavutamiseks, on pikaajalised ja tulemuse avaldumine võtab aega. Innovatiisete ideedeni jõudmine tootearenduse, 
turunduse, müügistrateegiate, tootmisprotsesside jms arendamisel on ajamahukad tegevused. Palju uut teavet, kogemuste ja 
oskuste puudumine ning ajanappus igapäevatöö kõrvalt võivad saada takistuseks uute ideede elluviimisel. Koostöös koolitusi läbi 
viivate spetsialistidega saame pakkuda ettevõtetele ka nõustamist. Täpne nõustamise graafik selgub peale nõustamist soovivate 
ettevõtete arvu ja teemade selgumist.



35 Messikoolituse korraldamine 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

36 Infopäevade ja/või ümarlaudade korraldamine 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

37 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline 
koostöö on kasvanud

38 Maakonna ettevõtetele läbiviidud koolitused/arengureisid/infopäevad
/ümarlauad

01.01.2019 31.12.2019

Tegevuse täpsustus:

2017.a viidi läbi viiest koolituspäevast koosnev ekspordi- ja müügi arenguprogramm. Käsitleti ekspordi, müügi, turunduse ja 
kodulehega seotud teemasid. Koolituse käigus võtsid osalejad ühendust arvukate potentsiaalsete klientidega/tarnijatega. 
Tehingute ja püsivamate koostööde hulk oli aga oodatust väiksem. Selgitamaks välja, millised on peamised takistused edukaks 
müügiks ja ekspordiks plaanime suhelda isiklikult kõigi arenguprogrammis osalenud ettevõtetega. Vastavalt saadud sisendile 
korraldame ekspordile suunatud koolituspäeva. Osalema on oodatud nii 2017a programmis osalenud ettevõtted, kui ka varasemalt 
koolitusel mitte osalenud. Ekspordikogemusega ettevõtted saavad jagada enda edulugusid ja tekkinud probleeme.

Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi antud valdkonnas. Koolitajaga 
vajadustele vastava koolituse sisu koostamist. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Koolituse läbiviimise ostame 
teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus.

Messide külastamine ja/või eksponandina osalemine on ettevõttele oluline, et olla kursis valdkonnas pakutavaga, uuendustega, 
konkurentide tegevusega ja klientide vajadustega. Messil on võimalik leida nii era- kui ärikliente, edasimüüjaid, tarnijaid. 
Messikoolitus annab osalejatele teadmised ja tööriistad, kuidas saada messil osalemisest maksimaalne kasu. Koolitusel 
käsitletaks messile mineku eelseid tegevusi, messil kohapeal tegutsemis ja messijärgset tegevust.

Koolitusel on osalenud 10 ettevõtete esindajat, kes on saanud uusi teadmisi ja ettevõtetel on soov saadud teavet rakendada. 
Koolituse läbiviimise ostame teenusena koolitusettevõttelt. Ülejäänud tegevused viib läbi arenduskeskus.

Maakonna võtmesektorite ettevõtetele suunatud infopäevade ja ümarlaudade läbiviimine. Kogu projekti raames toimub kokku 5-6 
infopäeva ja/või ümarlauda, kus ettevõtetele tutvustatakse valdkonnapõhiseid või -üleseid uuendusi ja võimalusi ettevõtte 
arenguks. Ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmiseks tutvustatakse infopäevadel maakonna ettevõtetele enam huvi pakkuvaid 
sihtriike. Infot jagama ja oma teenuseid tutvustama kutsume näiteks Saksa-Balti Kaubanduskoja esindaja jt.
Kokku on osalenud vähemalt 15 ettevõtet, kes on saanud uusi teadmisi, kuulnud teiste kogemusi ja saanud infot erinevate 
võimaluste kohta.

Tegevus sisaldab eelnevat suhtlemist ettevõtjatega selgitamaks välja nende täpsemaid vajadusi ja esinejatega suhtlemist 
edastatava sisu osas. Koolituspäeva korraldamist ja järelküsitlust. Infopäevadel/ümarlaudadel esinema kutsutakse oma 
valdkonna spetsialistid. infopäevadel/ümarlaudadel saadud info aitab kaasa ettevõtete arengule ekspordiga seotud teemadel. 
Ettevõtjate seas on soov ja valmisolek hakata kasutama saadud teadmisi, teadmine millisesse organisatsiooni info saamiseks 
pöörduda.

Välispartnerite leidmine ja toimiva koostöö saavutamine on pikaajaline protsess. Palju uut teavet, kogemuste ja oskuste 
puudumine ning ajanappus igapäevatöö kõrvalt võivad saada takistuseks uute ideede elluviimisel. Koostöös koolitusi läbi viivate 
spetsialistidega saame pakkuda ettevõtetele ka nõustamist. Täpne nõustamise graafik selgub peale nõustamist soovivate 
ettevõtete arvu ja teemade selgumist. Nõustamist sooviv ettevõte peab olema teinud samme ekspordipartneri(te) leidmiseks - on 
valitud sihtriigid, alustatud partnerit otsinguid.

Lääne-Viru maakonna tugiprogrammis on välja toodud võtmesektorite puudulik võrgustikutöö. Projekti raames läbi viidavad 
ühised tegevused pakuvad lisaks uutele teadmistele ettevõtetele võimalust omavaheliseks suhtluseks. 2015-2018.a korraldatud 
tegevustega on loodud sektoriüleselt maakonna ettevõtete võrgustik, mis sisaldab maakonna võtmesektorite (puidu-, metalli-, 
toidu- ja transpordisektorid) väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Koostatud ettevõtete andmebaasi kontrollitakse ja 
uuendatakse jooksvalt, et kaasata maksimaalselt sobivaid ettevõtteid. Ühiste tegevuste käigus on ettevõtete esindajatel võimalus 
omavaheliseks suhtluseks, mille käigus saadakse paremini tundma maakonna ettevõtluskeskkonda. Teiste ettevõtete tegevusega 
saab paremini kurssi ka koolitustel toimuvate grupitööde kaudu. Näiteks tootearendusprogrammi grupitööde käigus tegeles iga 



grupp ühe grupi liikme toote analüüsimisega. 2019.a toimuvad sektoripõhised üritused (ümarlauad/infopäevad, arengureisid) ja 
sektorite ülesed üritused (koolitused, arengureisid). Oluline on, et ettevõtted tunnevad ka maakonnas tegutsevaid teiste sektorite 
ettevõtteid, et suureneks võimalusu omavaheliseks koostööks ja ühisprojektideks. Hea näitena ettevõtjate omavahelisest 
suhtlusest on ka maakonna ettevõtjate tunnustamise üritus, mida 2018.a korraldas LVEAK koos Eesti Meedia ja Virumaa 
Omavaltsuste Liiduga. Osalenud ettevõtjate ühene tagasiside oli, et sedalaadi üritusi ja kokkusaamisi peab korraldama 
regulaarselt.
Arenduskeskus haldab järjepidevalt ettevõtete andmebaasi ja kaasab uusi ja veel mitte osalevaid ettevõtteid.

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, 
metoodika:

Projekti viib ellu SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kes korraldab kõik 
programmiga seotud tegevused. MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tasub 
programmis vajaliku omafinantseeringu. 2019.a tegevused on jätkuvalt suunatud 
maakonna ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele, ettevõtete majandustulemust 
parandamisele läbi koolitustel, arengureisidel ja infopäevadel saadud teadmiste 
rakendamise ettevõtete igapäevases tegevuses. Läbi viidavad tegevused aitavad 
ettevõtetel ennast paremini positsioneerida, laiendada oma teadmisi sektorisisestel 
ja -ülestel teemadel, saada teavet teiste sama valdkonna ettevõtete tegevuse kohta 
maakonnas ja teha paremini läbimõeldud ja tulemuslikke otsuseid ettevõtte edasises 
tegevuses. Tegevusted on suuremas osas suunatud puidu-, metall- ja toidusektori 
ettevõtetele. Transpordisektorile korraldame infopäevi eraldi teistest sektoritest, 
kuna valdkondade spetsiifika on erinev. Koolitustele saadavatele teadmistele lisaks 
on projekti tegevuste üks eesmärke ka tuua ettevõtjad üksteisele lähemale, 
soodustada omavahelist suhtlust ja luua eeldused koostööks ning võrgustiku 
tekkimiseks. Projekti elluviijaks on LVEAK-is ettevõtluse arendamise programmi 
juht. Tegevuste sisulise osa kvaliteedi tagamiseks tuuakse koolitajate ja info 
jagajatena ettevõtjate ette oma valdkonna spetsialistid. Parima tulemuse 
saavutamiseks kaasatakse erinevate organisatsioonide (erialaliidud, muud 
valdkondadega seotud asutused, haridusasutused jne) esindajaid. Kõigi tegevuste 
käigus kogutakse osalejatelt tagasisidet, mida analüüsitakse ja vajadusel tehakse 
selle alusel projektitegevustes täiendusi ja muudatusi.

Riskijuhtimine: Projekti tegevuste elluviimisega kaasnevad teatud riskid, mille maandamise viisid 
planeerime tulenevalt eelmiste aastate kogemustest. Ettevõtjate passiivne osavõtt 
programmi tegevustest – intensiivistada programmitegevustest teavitamist, et see 
jõuaks kõigi potentsiaalsete osalejateni. Info jagamine kodulehel, facebookis, 
vajadusel piirkondlikus meedias ja kohalike omavalitsuset ajalehtes ja kohaliku 
omavalitsuse töötajate kaudu just nende piirkonna ettevõtetele. Oluline on isiklik 
suhtlus ettevõtjatega, ettevõtete külastamine ja selgitustöö, milline on osalemise 
kasutegur ettevõttele. Osalejad jätavad programmis osalemise pooleli, ei tule 
registreerimisest hoolimata kohale – alustatakse eesmärgist rohkemate osalejatega, 
hoitakse registreerunutega kontakti (saadetakse e-postiga meeldetuletused, 
helistatakse). Toimunud tegevuste kohta küsitakse tagasisidet ja vajadusel tehakse 
täiendusi ja muudatusi. Eksperdid, koolitajad ja programmi juht ei ole piisavalt 
kvalifitseeritud – ekspertide ja koolitajate valikul tehakse põhjalik taustauuring. 
Arvestatakse teiste maakondade arenduskeskuste kogemustega. Programmijuht 
osaleb erinevatel koolitustel, üritustel, hoiab end kursis võtmesektori ettevõtete 
valdkondlike uuendustega (infokirjad, ajakirjandus jms). Tegevuste sisu ei anna 
projektis soovitud tulemusi – kogu projekti aja jooksul hoitakse sidet ettevõtetega. 
Kogutakse infot vajaduste kohta enne tegevuste sisu täpset koostamist ja koolitajate
/esinejate valimist. Samuti kogutakse tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel 
täiendusi ja muudatusi edasistes tegevustes.



Eelarve
Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused

Projekti maksumus

Tegevuste eelarve

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Projekti 
tegevuse tunnus

Projekti tegevuse nimetus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Programmis osalevate ettevõtete innovatsioonivõimekus on kasvanud

26 Tootearenduskoolitus 2 400,00 3,37

Eelarve rea täpsustus:

28 Turunduskoolitus 2 400,00 3,37

Taotletud toetuse määr (%): Kõigil tegevustel sama

Kas projektiga teenitakse tulu?: Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Kogumaksumus (EUR): 71 207,34

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 71 207,34

Taotletud toetuse määr (%): 84,00

Taotletav toetuse summa (EUR): 59 814,17

Omafinantseeringu summa (EUR): 11 393,17

Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%): 15,00

Tootearenduse koolituse läbiviimine - koolitaja tasu, ruumi rent, kohvipausid. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks 
osalejat.



Eelarve rea täpsustus:

31 Arengureisid 12 545,70 17,62

Eelarve rea täpsustus:

32 Infopäevad- ja ümarlauad 2 499,00 3,51

Eelarve rea täpsustus:

33 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 3 200,00 4,49

Eelarve rea täpsustus:

39 Otsene personalikulu 10 364,33 14,56

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 33 409,03 46,92

Programmis osalevate ettevõtete eskpordivõimekus on kasvanud

34 Ekspordikoolitus 2 400,00 3,37

Eelarve rea täpsustus:

35 Messikoolituse korraldamine 2 400,00 3,37

Eelarve rea täpsustus:

36 Infopäevade ja/või ümarlaudade korraldamine 2 499,00 3,51

Eelarve rea täpsustus:

37 Ettevõtete nõustamine eksperdi poolt 1 600,00 2,25

Eelarve rea täpsustus:

40 Otsene personalikulu 10 364,33 14,56

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 19 263,33 27,06

Turunduskoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks 
osalejat.

Kaks 1-päevast ja kaks 2-päevane arengureis Eestis - transport, ruumide rent koos esitlustehnikaga, koolitaja tasu, kohvipausid, 
külastuse tasud. osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat.

2-3 ümarlaua/infopäeva korraldamine sektoripõhiselt või -üleselt - esinejate tasud, ruumi rent. osaleb ca 15 inimest. Ühest 
ettevõttest kuni kaks osalejat.

Erinevate valdkondade (turundus, tootearendus/tootmine) ekspertide nõustamisteenus - ekspertide tasud.

Programmijuhi tööjõukulu

Ekspordikoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks 
osalejat.

Messikoolituse läbiviimine - koolitaja/te tasud, ruumi rent, kohvipausid. Osaleb ca 15 inimest. Ühest ettevõttest kuni kaks osalejat.

2-3 ümarlaua/infopäeva korraldamine sektoripõhiselt või -üleselt - esinejate tasud, ruumi rent. osaleb ca 15 inimest. Ühest 
ettevõttest kuni kaks osalejat.

Ekspordivaldkonna ekspertide nõustamisteenus - ekspertide tasud.

programmijuhi tööjõukulu



Maakonna ettevõtete koostöövõrgustikule on alus pandud, toimub võrgustiku tugevdamine/arendamine ja ettevõtete omavaheline 
koostöö on kasvanud

38 Maakonna ettevõtetele läbiviidud koolitused/arengureisid/infopäevad/ümarlauad 3 506,69 4,92

Eelarve rea täpsustus:

41 Otsene personalikulu 10 364,34 14,56

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 13 871,03 19,48

Horisontaalsed kulud

43 Ühtse määra alusel kulud 4 663,95 6,54

Kokku (EUR): 4 663,95 6,54

VALDKOND KOKKU (EUR): 71 207,34 100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 71 207,34

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

taotluse_detailne_eela... Detailne eelarve 2019 tegevused 03.12.2018 Merle Vallner 26.8 KB

Programmijuhi koolitus- ja lähetuskulud.
Maandamaks projektiga seotud riski, et programmi juht ei ole piisavalt kvalifitseeritud osaleb programmijuht erinevatel 
koolitustel ja üritustel, kus omandatud teadmised/oskused aitavad korraldada parema kvaliteediga sihistatud sündmusi.

programmijuhi tööjõukulu

Taotluse detailne eelarve:

Muud dokumendid (vajadusel):



Rahastajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Rahastaja nimi Rahastaja täpsustus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 11 393,17 16,00

Omafinantseeringu summa (EUR): 11 393,17 16,00

Taotletud toetuse summa (EUR): 59 814,17 84,00

KOKKU (EUR): 71 207,34 100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 71 207,34

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 71 207,34



Esitamine
Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja 
esindusõigust.

Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida .siit

Rakendusüksusele  projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadataesitatava : taotlus_2014-
2020.5.04.18-0364_03122018_164423.pdf

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Sihtasutus Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
(registrikood 90014052) esindamiseks: .Kontrolli äriregistri registrikaarti siit

Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse 
 aluselseaduse § 39 lõike 10

Kinnitan, et olen teadlik, et  nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustataksestruktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3
Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad 
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada 
kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise 
alused
Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel
Kinnitan, et nõustun toetuse andja õigusega järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile

Kinnitan, et minu ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud

Kinnitan, et projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

Kinnitan, et olen teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi 
andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte

Kinnitan, et nõustun, et toetuse andja võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega 
kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks

Kinnitan, et minul ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud 
nõuetele

Kinnitan, et minul ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, 
organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme määrusele

Kinnitan, et teavitan viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada 
taotluse kohta otsuse tegemist

Kinnitan, et toetust ei anta projektile, mille raames on tegevus lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata 
sellest, kas kulud on tasutud.

Kinnitan, et olen perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt 
tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse 
esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud

Allkirjastaja andmed

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

https://installer.id.ee/?lang=est
https://ariregister.rik.ee/mobile/mobile.py?&page=ev_info&ark=90014052#tabs-3
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
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