
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 meenutame veelkord maakonna tublimaid ettevõtteid, edastame

teavet mõningatest toetusmeetmetest ning viited maakonna tööstuse

arengusuundumusi ja metalliettevõtjate kokkusaamist kirjeldavatele artiklitele.
  

Ühtlasi soovime tervist ja edu uueks äriaastaks!!!

Õnnitleme 2020 aasta Lääne-Virumaa parimaid ettevõtteid!

Ehkki auhinnagala “Lääne-Virumaa aasta ettevõtlus 2020” jäi viiruse laialdase leviku

tõttu ära, tunnustati siiski maakonna tublimatest tublimaid ettevõtjaid! Õnnitleme

ka Arenduskeskuse poolt veelkord 
 

Aasta ettevõte: AS Palmse Mehaanikakoda. PS vt ka Virumaa Teataja artikkel

Palmse metsamasinaid leiab maailma igast otsast.

Nominendid: Bellestuudio OÜ ja Merti Tootmine OÜ
 

Aasta toode: ELER Hydraulik OÜ PS vt ka Virumaa Teataja artikkel Kundas

valmivad vinged teehooldusmasinad ja Lääne-Virumaa aasta toode 2020

ehitati valmis Kundas

Aasta toidutoode: Würts Studio OÜ. PS vt ka Virumaa Teataja artikkel Aasta

toidutoodet küpsetatakse Rakvere kesklinnas

Nominendid: Kaarli Talu OÜ ja Würts Studio OÜ
 

Luminori eriauhind: Virudent OÜ

Wesenbergi klubi eriauhind: AS Palmse Mehaanikakoda

Rakvere linna eriauhind: Würts Studio OÜ

Julge alustaja: Würts Studio OÜ. Nominendid: Wiru Lilleäri OÜ ja 5A2 OÜ

Seekord õnnitleti ja viidi auhinnad kohale Virumaa Teataja, SA-l Lääne-Viru

Arenduskeskuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindajate poolt. 
 

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyNiwiMjVkNGI5YjMwMzFiIiwwLDAsNTAsMV0
https://www.arenduskeskus.ee/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/wp-content/uploads/2020/12/LVAK-uusaasta-kaart.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/wp-admin/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa%20parimad%20ettev%C3%B5tted%202020%20-%20Paberleht%20-%20Tasuline%20-%20Virumaa%20Teataja%20(postimees.ee?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://issuu.com/postimees/docs/ettevotlus2020
http://www.palms.eu/
https://virumaateataja.postimees.ee/7115113/palmse-metsamasinaid-leiab-maailma-igast-otsast
https://www.bellestuudio.ee/
https://iws.ee/ettevottest/
https://www.hydraulic.ee/
https://virumaateataja.postimees.ee/7115117/kundas-valmivad-vinged-teehooldusmasinad
https://virumaateataja.postimees.ee/7115167/video-laane-virumaa-aasta-toode-2020-ehitati-valmis-kundas
https://virumaateataja.postimees.ee/7115168/video-aasta-toidutoodet-kupsetatakse-rakvere-kesklinnas
https://kaarlitalu.ee/
https://www.virudent.ee/
http://www.palms.eu/
https://www.5a2.ee/


 

 

Head ettevõtjad, teie panus maakonna arengusse on ülioluline!

Maaelu mitmekesistamise

toetusmeede maapiirkonna

mikroettevõtjale
 
Novembri lõpus toimus Maaelu mitmekesistamise

toetusmeetme (meede 6.4) infopäev. Meede

avatakse 2021 aasta märtsis, kuid taotlejatel on

otstarbekas alustada projekti ettevalmistustega juba

praegu.

Toetust saab taotleda uute seadmete ostmiseks ja/või

tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks.

Vt meedet tutvustavaid lühivideosid.

 

Ettevõtted saavad 23 miljonit

rakendusuuringuteks

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

allkirjastas eelmise aasta lõpus käskkirja, mille

kohaselt käivitub Eesti ettevõtetele tugimeede, mis

toetab neid rakendusuuringute käimalükkamisel,

rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite leidmisel.

Rakendusuuringute programm käivitub 2021. aasta

alguses. Programmi toetuste eelarve on 23 196 664

eurot.

Rakendusuuringute programmi sihtgrupp on Eesti

äriregistrisse kantud eksportivad äriühingud kes

vajaksid abi rakendusuuringute ning tootearenduse

projektide elluviimisel.

Toetuse miinimum on 100 000 eurot ja maksimum 3

milj. eurot. Oma�nantseeringu määr 20 - 50%. 
  

https://www.arenduskeskus.ee/ykssyndmus/maaelu-mitmekesistamise-toetusmeetme-infopaev-rakveres-26-11-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/ykssyndmus/maaelu-mitmekesistamise-toetusmeetme-infopaev-rakveres-26-11-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.youtube.com/channel/UCBqsHI7x88dEKAOr6nrh8vg/videos
https://www.eas.ee/teenus/rakendusuuringuteprogramm/


Ettevõtete ressursitõhususe

toetusmeetme vahendid

ammendunud

Keskkonna Investeeringute Keskuse

(KIK) ettevõtete ressursitõhususe

meetme vahendid on ammendunud ja

taotlemine suletud. 

 

Meetme koordinaatori teabe alusel on

ette valmistamisel ca 15 milj. eur

mahuga taotlusvoor, mis oletavasti

avatakse 2021 teises pooles.

Taotlemine on eeldanud ressursiauditi

läbiviimist. 

 

Meede on suunatud ettevõtete

tootmise ressursitõhususe tõstmisele

ettevõtetes innovaatiliste

tehnoloogiate ja lahenduste

kasutuselevõtu kaudu. Varasemalt on

toetus ühe taotluse kohta on kuni 200

000 eurot ja oma�nantseering

vähemalt 50%.

Praegused ning tulevased eksportijad ja importijad, nii

väikesed kui suured!
 
Käivitunud on Euroopa Komisjoni uus väliskaubandusportaal, mille kaudu saab

ligipääsu olulisele turuinfole ja kauplemise tingimustele: tarii�d, päritolueeskirjad;

maksud ja täiendavad tollimaksud, impordiprotseduurid ja -formaalsused,

tootenõuded, kaubandustõkked, kaubavoogude statistika, jm.
  

(Järel)vaatamist väärt võiks olla EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja

Swedbanki korraldatud ekspordikonverents “Made in Estonia 2020” (

I osa, II osa) - palju vahetuid kogemusi, huvitavaid teemaarendusi, inspireerivaid

mõtteid! Esinejate hulgas olid president Kersti Kaljulaid, Viljar Lubi (Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium), Taavi Madiberk (Skeleton Technologies OÜ),

Emöke Sogenbits (HANZA Mechanics AS), Priit Kallas (Iglucraft OÜ), Katrin

Reinaste-Parve (Thermory AS), jpt. “Storytelling” - lugude jutustamise kunsti õpetas

Steve Rawling (BBC Academy). Lisaks tutvustasid EASi ekspordinõunikud

eksportööridele pakutavaid võimalusi.

Töökätest on puudus? Kaasalööjaid napib?

https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/ettevotete-ressursitohususe-toetusmeetme-taotlemise-tahtaeg-on-15-juuli-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/ettevotete-ressursitohususe-toetusmeetme-taotlemise-tahtaeg-on-15-juuli-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/et/content
https://heak2.smai.ly/r?lid=0eddbdo3&url=https%3A%2F%2Fekspordikonverents.ee%2F&oid=8618&mid=hfSYEH5rb&s=52618d1239609fec6bd798ca46ae907eabd8d94b2ca6cb644172a23fa210eeb5
https://heak2.smai.ly/r?lid=czdedbdp&url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7p-zBTEPCVw&oid=8618&mid=hfSYEH5rb&s=51463e9d1fc4d33422a7a9b62463ceafdfadf7892206418958f313aba59edc12
https://heak2.smai.ly/r?lid=2doz0coc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoBqc_i1I8bI&oid=8618&mid=hfSYEH5rb&s=5ad27e92b466641b8358dd3597cadebb163f13d065fff1647935c105163f0028


Balti Uuringute Instituut otsib kontakti ettevõtetega, kel on huvi pakkuda töö- või

praktikavõimalust välistudengitele. Korraldatakse mitmeid tööandjaid ja

välistudengeid kokku toovaid üritusi. Huvi ülesnäitamiseks tuleks täita lühikese

ankeet, mille kaudu kaardistatakse ettevõtjate ootused, mis tüüpi üritused oleksid

kõige huvitavamad ja kasulikumad. Vastamine võtab aega kuni 5 minutit.

TööstusEst ilmus artikkel Lääne-Virumaa tööstusest

Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi

Aarne Leisalu sulest ilmus ajakirjas

TööstusEst artikkel „Lääne-Virumaa

tööstusest võib kujuneda sealne

arengumootor“.  Artikkel tugineb 2019.

aastal Lääne-Viru Arenduskeskuse

tellimusel OÜ Geomedia uuringule

„Eelised ja piirangud Lääne-Viru

maakonna tööstusettevõtete

konkurentsivõime kasvuks“. Lääne

Virumaa tööstus on mitmekesine,

ettevõtete väljakutseks on

lisandväärtuse kasv ja kõrgema

tootlikkuse saavutamine. Arengu

võtmeks on tehnoloogiline

moderniseerimine, tööjõuga parem

kindlustamine ning koostöö ettevõtete

vahel. Lääne-Virumaa on …

Loe uudist

Maakonna metalliettevõtjate kokkusaamine

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga

toimus 12. novembril Palmses maakondlik masina- ja metallitöösturite kohtumine.

Kohtumisel osalesid ka esindajad Rakvere Ametikoolist ja Töötukassast.

Eesti Masinatööstuse Liit’u autorsuses avaldati Äripäeva Tööstusuudistes Lääne-

Virumaa metalli ja masinatööstuse tulevikarutelusid käsitlev artikkel, mille

refereering on vaadatav SIIT.

Ettevõtjate nõustamine ja koolitused

https://www.ibs.ee/
https://heak2.smai.ly/r?lid=bdcd1onA&url=https%3A%2F%2Fwww.surveygizmo.eu%2Fs3%2F90284316%2FUnlock-your-potential-in-Estonia-Kraadi-ppuritest-kolmandatest-riikidest-v-listudengitele-Eesti-t-turu-v-imaluste-tutvustamise-koolitused-ja-his-ritused&oid=8618&mid=hfSYEH5rb&s=cf9d6e6ee5d70b175e2568004860b5c2b1b3add62e4419b07089706ab615d74a
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/toostusest-ilmus-artikkel-laane-virumaa-toostusest/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/toostusest-ilmus-artikkel-laane-virumaa-toostusest/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/toostusest-ilmus-artikkel-laane-virumaa-toostusest/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/ykssyndmus/virumaa-masina-ja-metallitoosturid-arutasid-palmses-koostoo-voimalusi/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.toostusuudised.ee/uudised/2020/11/13/virumaa-masinatoosturid-arutasid-tulevikuvoimalusi-valdkonna-ja-kutseoppe-mainet-tuleb-tosta?utm_source=copypaste
https://www.arenduskeskus.ee/wp-content/uploads/2020/11/Toostusuudised.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/?p=21452&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020


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

 

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda

https://www.arenduskeskus.ee/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
https://www.arenduskeskus.ee/ettevotjale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+10.2020
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