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Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja ja tööandja!
Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile,
avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse (LVAK) Ettevõtluse
Uudiskirja, milles leiate teavet e-kaubanduse koolitusprogrammis „E-kaubanduse
baaskursus“ osalemise võimaluste ja ettevõtte arendamise toetusmeetmete kohta.

Ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetme taotlemise tähtaeg
on 15. juuli 2020

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwMCwiYTBjN2IxNTJiMTk2IiwwLDAsMCwx…
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Keskkonna Investeeringut Keskuse
(KIK) Ettevõtete ressursitõhususe
meede on suunatud mäe ja töötleva
tööstuse ettevõtete tootmise
ressursitõhususe tõstmisele
ettevõtetes innovaatiliste
tehnoloogiate ja lahenduste
kasutuselevõtu kaudu. Toetuse
eesmärk on suurendada
ressursitootlikust ettevõtetes
innovaatiliste tehnoloogiate ja
lahenduste kasutuselevõtu kaudu.
Toetatakse tootmisprotsessi
ümberkujundamisega seotud tegevusi
nt ressursisäästu lahenduste
väljatöötamine ja rakendamine;
seadmete soetamine ja/või
väljavahetamine uuenduslike ja
ressurssi säästvamate vastu; seadmete
soetamine oma tootmisjääkide …

Loe uudist

Soovid luua e-poodi, kuid ei tea, kuidas sellega alustada?
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Kandideeri E-kaubanduse
baaskursusele ja pane alus enda epoele! Maakondlikud arenduskeskused
korraldavad praktilise
koolitusprogrammi, mille käigus saab
teadmised e-poe loomisest, ekaubandusega kaasnevast
seadusandlusest kui ka
digiturundusest. Programm kestab 6
päeva ja toimub veebikeskkonnas
Zoom vahemikus 26.08-22.09.
Programmis osalemiseks tuleb esitada
kandideerimisavaldus kuni 10.
augustini. Programmis osalemine on
tasuta.
Täpsem teave vt
www.arenduskeskused.ee/ekaubanduse-baaskursus/

Loe uudist

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Eelinformatsiooniks, k.a. septembris
on käivitumas PRIA meede 6.4.
"Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse
suunas". Meetmest toetakse nii
põllumajanduse kui ka maapiirkonnas
tegutseva mikroettevõtjad (töötajaid
alla kümne ja
müügitulu alla 2 miljoni euro).
Toetus on ette nähtud ettevõtte
arenguks vajalike tootmisvahendite
soetamiseks.
Toetuse suurus kuni 150 tuh. eur,
oma natseering 50-60%.
https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwMCwiYTBjN2IxNTJiMTk2IiwwLDAsMCwx…
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Ettevõtjate nõustamine, koolitused ja webinarid
Ettevõtjaid oodatakse pöörduma
Arenduskeskusesse, kus on võimalik
saada tasuta nõustamist ning koostöös
konsultandiga panna paika järgmised
sammud ettevõtte arendamiseks või
keerukas olukorras
hakkamasaamiseks, saada teavet ja
arutada toetusmeetmete
rakendatavuse ja seisundi, saada teavet
koolituste kohta jms.
Seminarid ja koolitused toimuvad
üldjuhul veebipõhiselt. Webinaride ja
veebipõhiste koolituste jooksev teave
vt Arenduskeskuse kodulehelt
rubriigist Webinarid

Edendame ja parendame maakonna inimeste,
ettevõttete, MTÜde ettevõtmisi.
Projektid, koolitused, kasulik info,
uudised ja toetused.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere Lääne-Virumaa 44314
+372 325 8028
info@arenduskeskus.ee

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda
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