
Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!

Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile,

avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse (LVAK) Ettevõtluse

Uudiskirja, milles kutsume

osalema 5 - 11. oktoobrini toimuva üleriigilise Ettevõtlusnädala seminaridel,

aga eelkõige ringmajandust, kui uudset majandusmudelit käsitleval seminaril;

esitama kandidaate Lääne-Viru maakonna parimate ettevõtjate, toodete ja

töötajate tunnustamiseks;

märku andma, kui olete valmis kaasa aitama maakonna noorte arengule.

Ühtlasi leiate mõningast teavet ettevõtluse toetusmeetmete kohta.

Tuleviku majandus = RINGMAJANDUS

Seminar: "Ringikujuline tulevik"

Toimumiskoht: Aqva SPA, Rooma II

saalis Sihtgrupp: ettevõtjad, kõik

huvilised Aeg: 07.10.2020, kell 11�00 -

17�00 Korraldaja: Lääne-Viru

Arenduskeskus koostöös Järvamaa

ning Jõgeva Arenduskeskusega

Ringmajandus on põhimõtteline

muutus äriloogikas, mitte vaid moodne

trend. Küsimus on pigem selles, millal

me ringmajandusliku pöörde teeme,

kui et kas pöördume. Kas sinu ettevõte

on valmis "ringpöördeks"? Oleme

kutsunud ringmajandust mõtestama ja

…

Loe uudist
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Lääne-Viru maakonna parimate ettevõtjate, toodete ja

töötajate tunnustamine

Lääne-Viru Arenduskeskuse, ajaleht

Virumaa Teataja ja Lääne-Virumaa

Omavalitsuste Liit'u korraldusel

toimub k.a. novembris Lääne-Viru

maakonna ettevõtlusgala, kus ühtlasi

tunnustatakse maakonna tublimaid

ettevõtjaid, uudseid

tooteid/teenuseid, õpilas�rmasid ja

juhendajaid ning töötajaid.  Et

tunnustuse saaks parim, ootame

ettepanekuid järgmiste tunnustuste

osas:   Tunnustusega ”Aasta ettevõte”

tunnustakse Eesti kapitalil põhinevat

Lääne-Viru maakonna tööandjat

ettevõtet, kelle tegevus on piirkonnale

avaldanud olulist mõju ja mis tegutseb

maakonna …

Loe uudist

Anna oma panus noorte ettevõtlikkuse suurendamisse!

Ühiskond kestab ja areneb ju tänu

ettevõtlikele inimestele. Nii sõltubki

tänastest noortest ja nende

ettevõtlikkusest kogu meie heaolu ja

majanduse areng tulevikus. Paraku jääb

ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalaste

pädevuste kasvatamisel tihtilugu ainult

kooli saadavatest teoreetilistest

õppetundidest väheseks. Selleks, et

koolides õpetatav oleks võimalikult

elulähedane ja õpilased oskaksid

teoreetilist praktilisega siduda, peaksid

koolid tegema tihedamat ja

mõtestatumat koostööd piirkonna

ettevõtetega. See seoks …

Loe uudist
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Ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetme taotlemine on veel

avatud kuni programmi toetusvahendite lõppemiseni.

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

Töötukassa meetmetest
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Töötukassa toetusmeetmeid saaks

kasutada töötajate palkamisel ja

arendamisel Palgatoetus on tööandjale

töötu tööle rakendamiseks makstav

toetus, mida makstakse nii tähtajatu

kui tähtajalise töösuhte korral. Toetuse

suurus on 50% töötaja palgakulust

(brutotasu), kuid mitte rohkem, kui

50% palgatoetuse maksmiseks

sõlmitavas halduslepingus sätestatud

töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust

ega rohkem, kui töötasu alammäär.

„Minu esimene töökoht“ on toetus

vähese töökogemusega 16 – …

Loe uudist

EAS ekspordi toetamise meetmed

EAS Rahvusvaheliste ekspertide

kaasamise meetme toel on võimalik

kaasata tootearenduse ja/või ekspordi

välisekspert kuni 12 kuuks, EAS

kompenseerib ettevõttele 80%

eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui

10 000 eurot;

Välisturu kontaktiotsing on lihtne

tasuta andmebaasiotsing, mille raames

saab Eesti eksportija andmebaasidest

väljavõtte välisettevõtete kontaktidega;

Ekspordipartneri otsing on ettevõtte

vajadustest lähtuv

konsultatsiooniteenus, mille …

Loe uudist

Ettevõtjate nõustamine, koolitused ja webinarid
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Ettevõtjaid oodatakse pöörduma

Arenduskeskusesse, kus on võimalik

saada tasuta nõustamist ning koostöös

konsultandiga arutada ettevõtte

arendamist või keerukas olukorras

hakkamasaamist, saada teavet ja

arutada toetusmeetmete

rakendatavuse ja seisundi üle, saada

teavet koolituste kohta jms. Täpsem

teave vt. Arenduskekuse kodulehelt.

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
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