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 esitama kandidaate Lääne-Viru maakonna parimate
ettevõtjate ja uudsete toodete ja/või teenuste tunnustamiseks. Ühtlasi leiate
mõningat teavet Töötukassa ettevõtluse toetusmeetmete kohta.

Veel on võimalus esitada maakonna tublimate ettevõtjate ja
uudsete toodete/teenuste kandidaate Lääne-Virumaa Aasta
Ettevõtlus 2020 konkursile!
Veel esmaspäeva 19.10.2020
hommikuni ootab Lääne-Viru
Arenduskeskus, ajaleht Virumaa
Teataja ja Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liit maakonna
tublimate ettevõtjate ja uudsete
toodete/teenuste kandidaatide
ettepanekuid. Parimad kuulutatakse
välja ja statuudile vastavad nominendid
on teretulnud osalema k.a. novembris
toimuval Lääne-Viru maakonna
Ettevõtlusgalal. Ootame ettepanekuid
järgmiste tunnustuste osas:
Tunnustusega ”Aasta ettevõte”
tunnustakse Eesti kapitalil põhinevat
Lääne-Viru maakonna tööandjat
ettevõtet, kelle tegevus on piirkonnale
avaldanud olulist …

Loe uudist

Töötukassa meetmetest
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

Kuidas muutuvas maailmas ettevõttena ellu jääda?
Kuidas muutuvas maailmas
ettevõttena ellu jääda? Kannapöörde
strateegia – muutuste tööriist
ettevõtjale Nii nagu elus üldse, võib ka
ettevõtluses kindel olla ainult ühes –
me oleme alati pidevas muutumises.
Käesolev aasta on koroonaviiruse
puhanguga väga ilmekalt näidanud, kui
tugevalt ootamatused meid mõjutavad.
Seda olulisem on lihvida oma oskusi
muutustega edukalt hakkama
saamiseks. Meie maakonnas on palju
väärikaid ettevõtteid, kes on …

Loe uudist

Ettevõtjate nõustamine ja koolitused

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. Arenduskeskuse 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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