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Mida
Pärnumaa
vajab?

 Koostööle ärgitab POK
 Alustav ettevõtja saab
nõu ja tuge

K

üsimus võib esialgu arusaamatust tekitada või
kerge muige näole tuua,
aga natuke järele mõeldes on tegu ju eksistentsiaalse küsimusega. Võib mõelda, et vajadus on
universaalne ja tuleneb hetkest –
tunnen praegu millestki puudust,
järelikult vajan seda nüüd.
Teisest küljest sõltub vajadus
suuresti sellest, kuhu soovitakse
püüelda – seega eesmärk, suund,
visioon.
Põhjalikult läbi mõeldud ja sõnastatud siht tekitab kohe hulga
vajadusi, et soovituni jõuda. Analoogselt võib mõelda ajalises mõttes ehk mida on vaja kohe ja mida
kaugemas perspektiivis, seega tulevikus.
Pärnumaa võimalikud vajadused saavad sõnastatud Pärnumaa
arengustrateegias, nii lühikeses
(aastani 2012) kui pikemas perspektiivis (aastani 2030). Teie käes
oleva infolehe lehekülgedel on sellest pikemalt juttu, aga lühidalt
öeldes vajab Pärnumaa inimeste
tervet mõistust nii otsuste langetamisel kui tegutsemisel, motiveerimiseks parajalt ambitsioone ja
arusaamist teadmiste-oskuste olulisusest igas eluvaldkonnas juba
nüüd ning veelgi enam tulevikus.
Üks olulisi samme selles suunas on koostöö erinevate sektorite vahel, info ja teadmiste-oskuste jõudmine õigete inimeste ja organisatsioonideni. Küllap koorusid head, elluviimist väärivad mõtted ka “Minu Eesti” mõttetalgutel
1. mail (www.minueesti.ee).
PEAKi igapäevategevustest
on sel aastal toimunud juba neli
alustava ettevõtja baaskoolitust ja
neid on kavas veel korraldada, andes inimestele teadmisi oma äriga
alustamiseks ja selle arendamiseks. Raske majandusolukord tõstab huvi toetusvõimaluste vastu,
PEAKi üks ülesandeid ongi seda
infonälga rahuldada ning pakkuda nõuannet huvitava idee elluviimiseks ja seostada seda eri toetusvõimalustega.
Enne suve valmib koostöös
partneritega kodanikuühiskonna
uuring arenguvajaduste ja koolitusvajaduste kohta, mis aitab paremini oma tegevust fokusseerida.
Jätkuvalt on omavalitsustel
huvitavaid ühisprojekte, nagu näiteks Pärnumaa jalgrattateede võrgustik, Pärnu linna ja lähiümbruse ühine planeerimine. PEAKi
koordineerimisel toimub 5.-9. oktoobrini maakonna ettevõtlusnädal.
PEAKi tegemiste ja maakonna arengustrareegiaga saate tutvuda internetis aadressil www.
peak.ee. Arvamusi maakonna võimalike arengute kohta lähemas ja
kaugemas tulevikus võite edastada elektronp o sti aadressil
info@peak.ee.
Soovin kõigile kaunist tärkavat kevadet ja tasub meeles pidada, et ükski (majandus)langus ei
kesta igavesti.

Imre Toodu,
PEAKi juhataja
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 Ettevõtluskoolitused
2009. aastal
 Ettevõtlusinkubaator
haub ärksaid mõtteid
 ”Tudebaator 2009”
pakub tuge tudengiettevõtetele

Kuidas lihvida Pärnu Läänemere pärliks, mis on rahvusvaheliselt avatud ja huvipakkuv piirkond nii suvitajale kui
täppistöö tegijale? Selle üle murravad pead “Pärnumaa arengustrateegia 2020+” koostajad.

Millised valikud teha
Läänemere pärli lihvides?
Olemasolev maakonna arengustrateegia
kehtib aastani 2010, mistõttu eelmise aasta lõpus otsustasid Pärnu maavalitsus ja
Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koordineerijana alustada maakonna arengustrateegia uuendamisega, võttes ajahorisondiks 20 aastat ettepoole. Aktiivselt läks tegevus lahti 2009. aasta algul, strateegiat
aitab koostada Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia.
Kaks aastat tagasi mujal maailmas alguse saanud ja viimase poole aasta jooksul
teravalt Eestisse jõudnud majanduskriis
paneb kõiki mõtlema ja tegutsema raskemates oludes ellujäämise nimel, tulevik
tundub hetkeemotsioonidest lähtuvalt tume ja prognoosimatu. Selle taustal on raske motiveerida inimesi pikemaajaliste võimalike arengute üle mõtlema ja veel keerulisem panna tegutsema.
Tasub meelde tuletada, et alles hiljuti,
aasta-kaks tagasi, tundus majanduslik edu
lõputu ja enamike inimeste ning organisatsioonide käitumine toetus sellele, mis väljendus näiteks järjest kasvavas laenamises
ja tarbimises tuleviku sissetulekute arvel.
Usk lõputusse kasvu on jäänud minevikku. Nüüd tasub arvestada sellega, et
majandus liigub arenenud turumajanduslike riikide ajaloolisele kogemusele tuginedes oma tõusude ja mõõnadega ning kriisiajast tullakse mõne aja pärast välja. Sel
põhjusel jagab maakonna arengustrateegia tuleviku kaheks etapiks: lähemad kriisiperioodi aastad ja võimalikud arengud
pärast seda.
Loomulikult sõltuvad kaugemad tulevikuarengud suuresti kriisi sügavusest, aga
sihid on mõistlik sellegipoolest seada. Kui
teame, kuhu tahame jõuda, saame planeerida vajalikke tegevusi sinna jõudmiseks ja
need ellu viia; vastasel juhul laseb maakond end täielikult välismõjudest kujundada ja jõuame sinna, kuhu maakonda

SUURPROJEKTE
 Pärnumaa väljaarendamine aastaringselt atraktiivse ja mitmekesiste võimalustega turismi sihtkohaks.
 Õpetatavate kõrg- ja kutsehariduse ainekavade tihedam sidumine
ettevõtluse vajadustega ja võimalike tulevikusuundumustega (Pärnumaa Oskusteabekeskus).
 Kõrgemat lisandväärtust andva
majandustegevuse arendamine.
 Mitmekülgsed transpordivõimalused ja toimiv logistika.
 Pärnu linnaregiooni arengu ühtne kavandamine lähtuvalt inimasustuse ja -tegevuse loomulikust
arengust, linnastupõhine omavalitsuste koostöö.

suunatakse, tulgu need suunised Tallinnast, Brüsselist või globaalselt võttes ükskõik millisest maailma otsast.
Loomulikult tuleb endale aru anda, et
tänapäeva avatud maailmas mõjutavad
kõik piirkonnad/isikud/institutsioonid
üksteist ja teatud suundumustega tuleb arvestada. Näiteks käesolevast globaalsest
kriisist väljumine ei sõltu suuresti Eestist
(veel enam Pärnumaast), kuid regiooni visiooni alusel arendades võib konkurentsivõime tõstmise ja välismõjudest haavatavuse vähendamisega n-ö tagalat kindlustada.
Majanduse arendamisel ei ole mõistlik kõike ühele kaardile mängida, vaid tegutseda mitmekülgselt ja riske hajutavalt.
Näiteks tööstuses eri tegevusvaldkonnad
ja kaubanduspartnerriigid, turismis pakkuda aasta läbi atraktiivseid võimalusi mitmele vanusgrupile ja eri sihtriikidest inimestele. Lääne-Euroopa vananev elanik-

kond tõenäoliselt kasvatab nõudlust puhta elukeskonnaga sotsiaalhoolduse ja meditsiiniteenuste järele.
Kas globaalsel turul konkureerivas väikeses regioonis on mõistlik omavahel konkureerida või arendada koostööd? Pärnumaa rohelist elukeskkonda oleks mõistlik
ära kasutada mõne kitsa valdkonna professionaalide (näiteks hariduses või kultuuris) meelitamiseks regiooni ning uue
valdkonna tekke kaudu tõsta maakonna atraktiivsust.
Uute huvitavate koolkondade loomine toob siia rohkem inimesi ja töökohti,
annab uue tõuke valdkonnaga seotud majandusharude arengule. See eeldab omakorda häid transpordiühendusi ja logistilisi lahendusi, sest tänapäeva ja veelgi
enam tuleviku maailmas on kiired, mugavad ning keskkonnasõbralikud transpordiühendused üha määravama tähtsusega.
Ilmselt soovivad kõik, et meil elaksid
haritud, nutikad ja motiveeritud inimesed,
aga selle paratamatu eeldus on seda kõike
soosiv haridussüsteem ja seal töötavad inimesed. Kas praegu toimiv on parim lahendus? Mitmel elualal on valdavaks saanud
projektipõhisus, mis loob küll võimalused
arendamiseks, aga kas seejuures on alati
mõeldud jätkusuutlikkusele?
Need ja teisedki maakonna inimesi otseselt puudutavad asjad leiavad käsitlemist
koostamisel olevas Pärnumaa arengustrateegias. Kevadel toimusid seminarid paljude elualade esindajatega, strateegia esimene laiem tutvustus toimub 22. mail järjekorras teisel Pärnumaa kohalike omavalitsuste Maakogul. Vahepealsel ajal võib
igaüks avaldada arvamust ja konstruktiivseid kommentaare, strateegia kinnitamine
on kavas 2009. aasta lõpus.
Imre Toodu,
PEAKi juhataja,
telefon 445 5555,
imre@peak.ee

Infolehe väljaandmist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

 “Pärituult Pärnumaalt”
annab indu

Koostööle
ärgitab POK
Pärnumaa ettevõtted, haridus-, arendus- ja avaliku sektori asutuste esindajad allkirjastasid 23. jaanuaril 2009
koostöölepingu, mille eesmärk kõige
üldisemalt on maakonna majanduse
konkurentsivõime tõstmine.
Koostöölepingule on alla kirjutanud Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Pärnu maavalitsus, Pärnumaa
Omavalitsuste Liit, Pärnu linn, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Sanatoorium Tervis AS, AQ Lasertool OÜ,
Fein-Elast Estonia OÜ.
Kuid ükski eesmärk ei täitu konkreetsete tegevuste ja tegevuskavata.
Kuidas seda saavutada?
Pärnumaa Oskusteabekeskuse ehk
Pärnu OK kujul on tegemist regionaalse ettevõtlus-, haridus- ja avaliku sektori vahelise koostöömudeliga.
Eeskujuks on Põhjamaad, kus viimase 20 aasta jooksul on selline mudel
edukalt rakendunud, sisuks haridussüsteemi tihedam sidumine vastavaks
ettevõtluse vajadustega, avaliku sektori senisest efektiivsem tugi ettevõtluse
arengule kaasaaitamisel.
Samuti kõrgkoolides oleva teadmistepotentsiaali rakendamine ettevõtete toote- ja teenusearendusse, ettevõtluse tugisüsteemi efektiivsem töö,
toetusvõimaluste parem kasutamine
ettevõtetes.
Selguse mõttes tasub rõhutada, et
tegu ei ole uue institutsiooni või kindla asukohaga keskuse moodustamisega, vaid maakonna olemasolevate partnerite efektiivsema tööjaotuse tulemusena tekkiva sünergia suunamisega
maakonna majanduse arengu heaks,
peale selle on välise uue kompetentsina kaasatud Tallinna Tehnikaülikool.
Tulevikus on plaanis arendusorganisatsioonid koondada ühte asukohta,
TÜ Pärnu kolledži juurdeehitusse.
Loe edasi lk 2
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Toetused ettevõtjatele
Eksporditurunduse toetus (EAS)
Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing.
Toetust taotleda võib nii tegutsev kui alustav eksportöör, sõltumata ettevõtte suurusest.
Toetuse minimaalne suurus on 150 000 ja maksimaalne 1 500 000 krooni projekti
kohta.
Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.
Toetatavad tegevused:
1) toodete sihtturu nõuetega vastavusse viimine;
2) tootenäidiste ja reklaammaterjalide valmistamine ja tellimine;
3) ekspordiplaanis kirjeldatud toodete või teenuste brand’ide väljatöötamine ja
kaubamärkide registreerimine sihtriigis;
4) sihtturu külastamine ja sihtturule suunatud turundusürituste korraldamine
välisriigis või Eestis;
5) sihtturule suunatud välismessidel osalemine ja püsiekspositsiooni eksponeerimine sihtturul;
6) sihtturu uuringu tegemine.

Välismessitoetus (EAS)
Pärnumaa Oskusteabekeskus loodi eesmärgiga teha sisulist koostööd era- ja avaliku haridussektori vahel, tulevaste spetsialistide kasvulava on Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, mille raamatukogus jäid pildile turismi- ja hotelliettevõtluse tudengid (vasakult) Janika Sild, Astrid Punt ja Kerttu Lünekund.
Urmas Luik

Koostööle ärgitab POK
Algus lk1
Esimene võrgustiku suurem ülesanne on osaliste vahel
suhtlemiskeskkonna tekitamine ja ettevõtlussektori arenguvajaduste kaardistamine. Selle jaoks käivitasime jaanuaris Tartu Ülikooli Pärnu kolledži eestvedamisel regulaarsed nõupidamised, kõigi partnerite osavõtul üks
kord kuus ja väiksemas ringis iga nädal (n-ö töömesilased kolledž, PEAK, kaubandus-tööstuskoda, Pärnu linn).
Nelja kuu jooksul korraldasime info- ja teabepäevi ettevõtjatele, mitu ettevõtet on otsekontaktide kaudu saanud teada nende arenguvajadustele sobivatest toetusprogrammidest ja taotlenud või taotlemas toetusi.
Kevadel käivitame koostöös Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatoriga ettevõtlikele tudengitele konkursi, mille
auhinnaks on tasuta kontoripinna ja tugiteenuste pakkumine oma äriidee elluviimiseks.
Oleme saanud ankeetide kaudu olulist tagasisidet ettevõtjatelt arenguvajaduste ja -probleemide kohta, jätkame otsevisiitidega ettevõtetesse. Sügisel on plaanis
kaubandus-tööstuskoja eestvedamisel alustada regulaarsete igal kuul toimuvate ärihommikutega, kus peale huvitava esineja võib (koostöö)suhteid arendada ettevõtlus-, haridus- ja avaliku sektori vahel.
Toimiva koostöömudeli eeldus on dialoogi tekkimine osaliste vahel, väikeses avatud majandusega riigis ei
ole sageli mõtet omavahel konkureerida, vaid ühendada
jõud ja jagada mõistlikult funktsioonid (näiteks klastrid
ehk sarnase tegevusvaldkonnaga ettevõtted) ning lähtuda põhimõttest “Kui läheb hästi naabrimehel, läheb hästi ka minul!”.
Sageli eeskujuks toodavates Põhjamaades mudel toimib ja sellega lähemalt tutvudes ei ole põhjust kahelda
põhjanaabrite tegevuse mõistlikkuses regionaalsete
koostöövõrgustike loomisel.
Vt detailsemalt www.pc.ut.ee/pok
PEAK

POKi VÕIMALIKUD TEENUSED TULEVIKUS
1. Universaalse ja teatud majandusharudes spetsiifilise ettevõtluskonsultatsiooni pakkumine (nii alustavale kui tegutsevale, sh arendustegevused, osaliselt tasuta). Maakonna jaoks tulevikus suuremat potentsiaali omavates majandusvaldkondades kohapealse
oskusteabe väljaarendamine, sidumine haridussüsteemiga.
2. Ettevõtluse arendamise toetusvõimaluste (sh ELi toetused)
kokkuviimine maakonna ettevõtete tegelike vajadustega, ideest
konkreetsete projektideni (toote- ja teenuste arendus, turundus
ja uute turgude leidmine, investeeringuprojektid, arendustööga
seotud uurimisprojektid, koolitusprojektid jne).
3. Spetsiifilise tippkonsultatsiooni võimaluste kaardistamine ja
vahendamine huvitatutele (n-ö ühe peatuse põhimõte: saad
ühest kohast info, kes aitab head ideed edasi arendada).
4. Haridussüsteemi õppekavade arendamine ja vastavusse viimine piirkonna ettevõtluse vajadustega (kõrgharidus, kutseharidus, üldhariduses valikained).
5. Teadusasutuste võimaluste (sh kompetents, spetsiifilised toetusvõimalused) vahendamine piirkonna ettevõtetele ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks.
6. Ettevõtjate ühisprojektide algatamine ja eestvedamine (ühisturundus, klastrid, äridelegatsioonid jne).
7. Vajalike välisturgude/majanduskeskkonna/ettevõtluse/jms
uuringute algatamine ja korraldamine.
8. Vajalike (ühis)koolituste, infopäevade, seminaride korraldamine maakonnas.
9. Pidev info vahendamine ja kontaktide koondamine Pärnu
OKsse ja vahendamine soovijatele.

koondamisteate ja on teenuste saamiseks
pöördunud tööturuametisse. Toetuse saaja peab olema kas läbinud ettevõtluskoolituse, omandanud kutse- või kõrghariduse
majanduse alal või omama ettevõtluskogemust. Vajadusel suunab tööturuamet taotleja ettevõtluskoolitusele.

Eeldused ja raha

Tööturuameti pakutavat toetust võib
kasutada 80 protsendi ulatuses põhivara
soetamiseks ja kuni 20 protsendi ulatuses
käibevara soetamiseks. Väljamakstavast
toetusest moodustab 20 000 krooni Eesti
riigi raha, ülejäänud osa moodustavad
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid. Täpsema
info saamiseks tuleks pöörduda tööturuametisse või näiteks tööturuameti Pärnumaa osakonda aadressil Ringi 12, Pärnu
(www.parnutha.ee, www.tta.ee).
EASi pakutav alustavatele ettevõtetele
suunatud stardi- ja kasvutoetus on mõeldud ettevõtte põhitegevusega seotud materiaalse põhivara (masinad, seadmed, muu
inventar) soetamiseks, aga ka näiteks kodulehekülje loomiseks, põhitegevusega
seotud rakendustarkvara soetamiseks,
tööstusdisaini ja kaubamärgi väljatöötamiseks jne. Maksimaalne taotletav summa on
olenevalt ettevõtte vanusest ja prognoositavast käibest kuni 200 000 krooni. Stardija kasvutoetust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Stardi- ja kasvutoetuse taotlemiseks on

Ettevõtlusega alustamise põhjustena
võib nimetada võimalust ja soovi töötada
kodus ning paindlikuma tööajaga, sõltumatust, tahtmist teenida rohkem, soovi ennast
proovile panna, teha midagi meeldivat.
Ettevõtlusega alustamine eeldab vastavaid iseloomuomadusi ning teadmisi, oskusi ja kogemusi. Hea ettevõtja peaks olema hea suhtleja, kõrge pingetaluvuse ja positiivse suhtumisega, töökas, kannatlik, julge ning omama selget ettekujutust sellest,
kellele, mida ja kuidas ta tahab pakkuda.
Alustavale ettevõttele on tihti takistuseks algkapitali puudumine, et soetada põhivara (seadmed, masinad, inventar), millega toota või teenust pakkuda. Alustavad
ettevõtjad võivad taotleda rahalist toetust.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
jagab stardi- ja kasvutoetust, tööturuamet
(TTA) ettevõtluse alustamise toetust.
Tööturuametis registreeritud töötud
saavad taotleda kuni 70 000 krooni ettevõtluse alustamise toetust. Nimetatud toetust
võivad taotleda needki, kes on saanud

Tingimused

Turismi tootearenduse toetus – väikeprojektid (EAS)
Meetme eesmärkidest lähtuvalt toetatakse väikeprojektide meetmest kolme valdkonda:
 erihuvidel ja harrastustel põhinevad turismitooted, sealhulgas aktiivse puhkuse teenuse osutamisega seotud turismitooted ja loodusturismi tooted
 rahvuslikul eripäral ning traditsioonidel põhinevad turismitooted ja -teenused
 arhitektuurilist väärtust omavate objektide väljaarendamine turismitoodete
pakkumiseks
Toetuse suurus on 1,5-5 miljonit krooni ja omafinantseering vähemalt 50%.

Turismi turundustegevuse toetus (EAS)
Toetust on võimalik taotleda projekti tegevusplaanis kajastatud välisturgudele suunatud konkreetsete toodete turunduskuludele.
Ettevõtja turismiturunduse toetust on võimalik taotleda summas 300 000 1 500 000 krooni, omafinantseering peab olema vähemalt 50%.

Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (PRIA)
Taotlejaks saab olla maapiirkonnas või väikelinnas (alla 4000 elaniku) rohkem kui
üks aasta tegutsenud mikroettevõte.
Toetatakse masinate ja seadmete ostmist ning hoonete ehitamist ja rekonstrueerimist.
Toetuse suurus kuni 1,56 miljonit krooni, omafinantseering 50-60%.
Eeldatav järgmine taotlusvoor on 2009. aasta augustis.
2008. aastal toetati sellest meetmest 33 Pärnumaa ettevõtja taotlust, toetuse keskmine summa oli 961 000 krooni taotluse kohta.

Mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus (PRIA)
Taotlejaks saab olla mikroettevõtjast põllumajandustootja.
Toetuse suurus kuni 1,56 miljonit krooni, omafinantseering 40-65%. Toetatakse masinate ja seadmete ostmist ning hoonete ehitamist.
Järgmine taotlusvoor eeldatavalt oktoobris-novembris 2009.

Toiduainetööstuste investeeringutoetus (PRIA)

Alustav ettevõtja saab nõu ja tuge
Ettevõtlusega alustamise põhjusi võib olla
mitu. Tihti soovitakse olla nii-öelda iseenda peremees, rakendada teadmisi, oskusi
ja kogemusi. Paljud ettevõtte loojad pole
rahul oma senise tööga.
Edukamad oma äris on ettevõtjad, kes stardivad positiivse ajendi tulemusena, näiteks
sooviga pakkuda midagi uut.

Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing või ettevõtjate ühendus.
Toetatakse välismessil osalemist eksponendina või välismessi ühiskülastust.
Toetuse suurus ühiskülastuse puhul on 40 000 – 150 000 krooni, eksponendina osaledes kuni 750 000 krooni, omafinantseeringu määr 50%.
Eksporditurunduse ja välismessitoetuse taotlemine toimub jooksvalt, taotlus tuleb
esitada vähemalt 6 kuud enne messi toimumist.

tarvis äriplaani, mille koostamisel saab tasuta nõustamist Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusest. Äriplaani koostamise
juhendeid võib leida aadressidelt www.eas.
ee ja www.aktiva.ee.

Olulised erinevused
Kuigi esmapilgul tunduvad EASi ja
TTA toetusvõimalused sarnased, on neil
olulisi erinevusi. Kui TTA-lt toetuse taotleja peab selleks end töötuna registreerima, siis EASi toetust saavad taotleda ka kuni 12 kuud (teatud tingimustel kuni 24
kuud) tagasi äriregistris registreeritud ettevõtjad. EASi toetuse puhul ei finantseerita aga käibevahendite soetamist, nii nagu see on võimalik TTA toetuse puhul.
Igal juhul on mõlema toetuse taotlemiseks vaja hästi läbimõeldud äriplaani.
Ettevõtjal on oma äriideede edukaks
realiseerimiseks peale rahalise algkapitali
reeglina vaja sobivat infrastruktuuri ja muid
vahendeid (kontor, arvutid jne). Pärnumaa
Ettevõtlusinkubaator (PEVI) pakubki ettevõtjatele tegevuse algusfaasis nii moodsaid
kontoriteenuseid kui konsultatsioone, koolitusi ja infovõrgustikes osalemise võimalust. Täpsemalt leiab PEVI
teenuste kohta infot nende
kodulehelt www.pevi.ee
Margus Randmäe,
PEAKi
ettevõtluskonsultant

Taotlejaks saab olla äriregistrisse kantud ettevõtja, kes töötleb ja turustab põllumajandussaadusi ja neist valmistatud tooteid.
Toetuse suurus on kuni 10 miljonit krooni, toetatakse masinate ja seadmete ostmist,
hoonete rekonstrueerimist ja puhastusseadmete rajamist.
Järgmine taotlusvoor on planeeritud augustisse 2009.

UUED TOETUSED 2009
Innovatsiooniosak (EAS)
Toetuse eesmärk on soodustada etevõtjate ja ülikoolide uute koostöösidemete tekkimist.
Toetuse suurus on kuni 50 000 krooni, mida ettevõtja saab kasutada ülikoolilt, katselaborilt, patendivolinikult teenuste ostmiseks. Toetus võib katta 100% teenuse maksumusest.

Arendustöötaja kaasamise toetus (EAS)
Toetuse eesmärk on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, milleks arendatakse uusi tooteid, tehnoloogiaid, turundust.
Selleks saab ettevõte kuni 50% toetust arendustöötaja kaasamisega seotud kuludest.
Arendustöötaja peab omama kolmanda taseme haridust tõendavat kraadi ja vähemalt viieaastast rahvusvahelist töökogemust asjaomases valdkonnas.

LEADERi projektitoetus
Leaderi toetusskeemi erinevus teistest toetustest on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, mille elluviimiseks saabki toetusi taotleda. Pärnumaal on kaks tegevusgruppi: Pärnu Lahe
partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa koostöökogu. Esimesed taotlusvoorud on lõppenud, sügisel on tulemas uued.
Milleks täpselt ettevõtjatel on võimalik toetust saada, sõltub iga tegevusgrupi strateegiast ja välja töötatud meetmetest. Täpsemat infot saab tegevusgrupi kodulehtedelt http://www.joemaa.ee/ ja http://www.plp.ee/net/.
NB! Siin toodud info ei ole ühegi toetuse osas täielik, täpsustav info PEAKist.
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Ühendustel on võimalus
tegevusteks toetusi taotleda

 Võttis 1. mail osa veidi üle
11 000 talgulise, neist 728 Pärnumaalt.
 Kirja oli pandud üle riigi 527
mõttekoda, neist 409 ametlikku,
85 omaalgatuslikku, 16 virtuaalset
ja 17 välismaa koda.
 Töötas 544 mõttekoda, neist 35
Pärnumaal, sealhulgas üks venekeelne ja kaks omaalgatuslikku.
 Kuigi mõttetalgutest osavõtjaid
oli korraldajate kavandatust kümme korda vähem, tuli neid ikkagi
ligi poole võrra rohkem kohale, kui
oli eelnevalt registreeritud.
 Pärnumaal enim arutatud ühiskondlikud teemad (kokku oli neid
18):
1. Loovus, avatus ja uuendusmeelsus.
2. Kodu, pere ja järelkasv.
3. Ettevõtlus ja töökohad.
Riigis enim arutatud ühiskondlikud
teemad:
1. Ühistegevus ja koostöö.
2. Maaelu.
3. Ettevõtlus ja töökohad.

Pärnu kuuest mõttekojast üks oli venekeelsetele talgulistele, töötas see
koda Kuninga tänavas Punase Risti majas talgujuhtide Kristina Papsejeva
ja Karin Lutsu juhtimisel.
Urmas Luik

 Mõttekodades arutatu kokkuvõte ja ideepank www.minueesti.ee.

Mõttetalgulised püstitasid
teemad elust endast
Kevadpühal, 1. mail üle riigi peetud mõttetalgute tulemuseks võib pidada arvukalt
elust endast tõstatunud küsimusi, millele
kas kohapeal või riiklikult lahendusi leida.
Pärnumaal töötas 35 mõttekoda ja nende koordinaator Krista Habakukk pidas
vaimset töötegemist kordaläinuks.
“Kõik kojad avasid uksed ja algselt 600
registreerunud talgulisele tuli lisa nende
arvelt, kes ennast kirja ei olnud jõudnud
panna,” rääkis koordinaator. Lisades, et kuigi algul oli ja ehk praegugi on skeptikuid,
kes ei saanud aru ega pidanud sellist mõtlemise aktsiooni mõistlikuks, on osalenute tagasiside olnud ääretult positiivne.

Ettevõtlus ja andmebaas
Kojavanemate arvamuse järgi aitasid
mõttetalgute õnnestumisele kaasa väljastpoolt tulnud talgujuhid, sest nad ei lasknud
kohalikel kapselduda nii-öelda oma ringi.
Kui etteantud 18 ühiskondlikust teemast
arutati riigis enim ühistegevuse ja koostöö
üle, siis Pärnumaal tõusis esimeseks loovuse, avatuse ja uuendusmeelsuse teema. Vaba teema valis iga mõttekoda ise, tulenevalt enim südamel kripeldavatest küsimustest.
Järgnevalt mõni näide uute tegude lahenduste otsimisest külas ja linnas (ideepangaga tutvu www.minueesti.ee).
Kuidas distsiplineerida ettevõtjaid ja
elavdada majandust? Selle üle juurdlesid
Pärnu Pühavaimu mõttekotta kogunenud
ja arvasid, et tuleb nõuda töölepingu sõlmimisel nädalapalga väljamaksmist ja selgitada tööandjale, et nii on võitnud mõlemad, nii töövõtja kui tööandja.
Seadusandlikult tuleks kehtestada nädalapalga arvestamise ja maksmise võimalus, siis sõelutaks probleemsed isikud tööturul kiiresti välja. Samal ajal tuleks tunnustada ettevõtjaid, kes on töösuhetes
ausad ja eesmärgile pühendunud.
Kilingi-Nõmme päevakeskusesse kogunenud Saarde valda esindavad mõttetalgulised juurdlesid vaba teemana selle üle,
kuidas viia kokku teenuste pakkujad ja
tootjad.
Ühiselt leiti, et internetis tuleks luua

Üleriigiliste mõttetalgute toimkonna liige
Anneli Ohvril:
“Toimkonna poolt loeme
mõttetalgud igati kordaläinuks. Üle 11 000 inimese sai koos mõtlemise kogemuse,
väga paljudes kohtades otsustati, et
mõttetalgud saavad neil regulaarseks
ürituseks.
Ja võime öelda, et mõttetalgud õnnestusid juba enne nende toimumist,
sest algatasime diskussiooni, kas ja
kuidas peaks kodanik mõtlema oma
riigi peale, mida ta saab ise ära teha.
Usun, et see oli esimene samm kodanikuühiskonna kasvatamisel, kus
igaüks meist tunneb, et ta tahab ja
saab mõjutada meie kõigi jaoks oluliste otsuste tegemist, ja tunneb, et see
on ka tema kohus.”

litsuste Liidule kui maavalitsusele. Korrast
ära maaparandussüsteeme saab aga koos
korda teha, näiteks umbes truubiotsad üles
leida ja lahti puhastada. Kohaliku valla abiga aga saaks korda teha kraavid ja veekogumissüsteemid, sest muidu lähevad põllud käest.
Tahkuranna vallas Tahku tares aga
murti päid selle üle, kuidas päästa Võiste
mets. Targimaks arvati turismiplaani koostamist, kogukonna liikmete kaasamist, talgute korraldamist.
Lähenevate valimiste eel küsiti mitmes
mõttekojas sedagi, kuidas vähendada rahva võõrandumist poliitikast ja kutsuda tagasi valijaid petnud kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu saadikud.
Arvati, et tarvis on muuta valimisseadust nii, et usalduse kaotanud saadikut
saaks tagasi kutsuda, ja mitte valida neid,
kes on vahetanud valimisperioodi jooksul
erakonda, pidades silmas erakonnastumist
kui äriprojekti isikliku kasu saamise motiividel.

Kohalikud lahendused
vallasisene andmebaas nii ettevõtjatest kui
tootmistaludest, et näiteks kartuli järele ei
pea enam sõitma 45 kilomeetri kaugusele
Pärnu turule. Valla lehes arvati vajalikuks
teavitada ettevõtlusega alustajaid nende
võimalustest ja julgustada neid oma mõtteid teoks tegema. Nenditi, et ettevõtlus
Eestis olgu vähem ettevõtjavaenulik.

Noored ja teed
Kuidas panna noored õppima? Selline
küsimus tõstatus “Teeme ära Pärnjõe moodi” mõttekojas Vändra vallas. Ühe lahendusena pakuti õpilasnõukogu moodustamist, mis seisaks õpilaste huvide eest ja
suhtleks õpetajatega. Aga ka tundide toimumist õues, erinäolisi klasse, vähem koduseid töid, rohkem huvitavaid fakte, reis
heade hinnete eest.
Samas mõttekojas arutleti selle üle,
kuidas teha nii, et maal asuvad teed oleksid korras ning maaparanduse üle oleks
kontroll ja vastutajad. Teede kohta arvati
otstarbekaks kaardistada korrast ära teed
ja esitada vastav kiri nii Pärnumaa Omava-

“Kui nüüd küsida, mida siis ikka nende
ideedega edasi tegema hakata, võib öelda,
et peamiselt otsiti lahendusi ikkagi kohalikele küsimustele. Suures osas on need lahendatavad inimeste endi poolt ja selleks
ei lähe kohe vaja suurt rahakotti, vaid pealehakkamist, vastutuse võtmist ja ühist tegemisrõõmu,” kinnitas Krista Habakukk,
kes ise oli talguline Soometsa mõttekojas
Häädemeeste vallas.
“Meiegi teemad olid peamiselt kohalikku laadi: kuidas rahvas kodust välja saada, kuidas lastest head kodanikud kasvatada, kuidas soodustada töökohtade teket.
Noortel oli oma teema – kuidas teha külas
elu põnevaks nii, et noored ära ei läheks.”
Mõttetalguliste mõtted on koondunud
veebi ideepanka, kus saab nendega tutvuda, kaasa mõelda, kommenteerida, eestvedajatele oma abi pakkuda.
“Teeme ära! Minu Eesti!” toimkond pakub asjatundjate soovitusi ja on valmis kutsuma kokku töötubasid enim räägitud teemade eestvedajatele.
Silvia Paluoja, Pärnu Postimees

Äriregistri andmete alusel tegutseb 1.
mai seisuga Pärnumaal 1694 ühingut,
millest 42 on sihtasutused ja ülejäänud
mittetulundusühingud. Võrreldes andmeid aastataguse seisuga, on heameel tõdeda, et ühingute arv kasvab. Aastaga on
lisandunud 115 mittetulundusühingut.
Kõik ühingud vajavad oma tegevuste elluviimiseks nii rahalisi kui mitterahalisi vahendeid. Kui ühingutel enestel
on peamiselt just mitterahalised vahendid, sh motiveeritud ja missioonitundega inimesed, siis peamiselt tuntakse puudust rahast.
Enamjaolt otsivadki ühingud oma tegevuste elluviimiseks rahalist tuge fondide ja toetusmehhanismide kaudu. Anname väikese valiku lähiaja toetuse taotlemise võimalustest mittetulundusühingutele.
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE
SIHTASUTUS (EAS) www.eas.ee
 Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetab kogukondade arengule suunatud
ettevõtmisi eraldi maapiirkonnas ja linnas. Taotluse esitamise aeg 1. oktoober.
 Hasartmängumaksu regionaalsete investeeringute programm. Toetab
väiksemamahulisi investeeringuprojekte. Vooru tähtaeg on 15. september.
AVATUD EESTI FOND
http://www.oef.org.ee
 Vabaühenduste Fond. Toetab kodanikeühenduste ja ühiskonna arengu
ning tugevdamisega seotud projekte.
Järgmine taotlusvoor on septembris.
EESTI KULTUURKAPITAL
www.kulka.ee
 Toetab kultuuri- ja spordivaldkonna tegevusi. Taotlusvoorud on 20. august
ja 20. november.
KESKKONNAINVESTEERINGUTE
KESKUS www.kik.ee
 Toetab keskkonnaharidusega seotud projekte.
HASARTMÄNGUMAKSU
NÕUKOGU http://hmn.riik.ee
 Toetab lastele, peredele, eakatele,
erivajadustega inimestele suunatud ning
spordi- ja kultuurialaseid projekte. Taotuse esitamine jooksvalt.
EUROOPA NOORED
www.noored.ee
 Toetaba noorte algatusi ja rahvusvahelist koostööd. Peale selle Euroopa
vabatahtliku teenistuse projektid.

Varbla valla Saulepi külamajas
töötab raamatukogu, Pärnumaa
Kodukant tunnustas Saulepit
“Aasta küla 2008” tiitliga.
SOCRATES http://www.socrates.ee/
 Toetab hariduse valdkonna, sh elukesva õppe alaseid projekte.
KODANIKUÜHISKONNA
SIHTKAPITAL www.kysk.ee
 Toetab kodanikuühiskonna arenguga seotud projekte.
PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE
JA INFORMATSIOONI AMET
www.pria.ee
 Külade arengule suunatud investeeringute ja kogukonna tegevuste toetamine Leader-meetme kaudu.
Kui soovite toetusvõimalustest rohkem teada saada või on juba olemas projekti idee, soovitame tulla meie keskusesse, kus koos analüüsime teie ideed ja võimalusel leiame sobiva toetusmehhanismi. Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõuanne on ühingutele tasuta.

Krista Habakukk,
MTÜde konsultant,
Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus

Uuring selgitab
kodanikeühenduste vajadusi
MTÜ Pärnumaa Kodukandi projekti
“Kodanikujulgus on oskus kaasa rääkida”
raames valmib mai lõpuks kokkuvõte
eeluuringule Pärnumaa kodanikeühenduste majanduslikust toimetulekust.
Majandusliku aspekti kõrval uuritakse ühingute koostööd teiste ühingute,
omavalitsuste, ettevõtjatega ning ühingute arengu- ja koolitusvajadusi. Eeluuringu tulemused on aluseks kavandatavate koolitusprogrammide korraldamisel.
Uuringu sihtgruppi on valitud eri kogemuse, suuruse ja võimalustega peamiselt avalikes huvides tegutsevad ühingud
ja sihtasutused.

Vastuste põhjal
Uuringu esimeses etapis e-formulari ankeedi täitnud ühingute vastuste põhjal saab Pärnumaa ühingute toimetuleku
kohta öelda järgnevat:
Enamikul vastanutest on oma tegevuste korraldamiseks ruumid, mis on kasutuses kas tasuta või sümboolse tasu
eest. Tehnilistest vahenditest toodi välja
peamistena arvuti ja internetiühenduse
olemasolu, märgiti, et kasutatakse printereid, paljundustehnikat ning helitehnikat. Ühingute igapäevast tööd korraldavad enamasti juhatuse liikmed või vabatahtlikud, kuid leidub üksikuid palgalisi
tegevjuhte ja koordinaatoreid/projektijuhte.
Küsimusele, mil moel kujuneb ühingu eelarve, vastati, et ühingute tulud
koosnevad väiksemate organisatsioonide puhul peamiselt omavalitsuse toetusest, sihtasutused aga kasutavad oluliselt
rohkem sihtfinantseerimist fondidest.

Oma teenuse müügist saavad tulu üksikud ühingud, enamasti koolituste pakkumisest, vara rentimisest ja ürituste
korraldamisest. Tulevikus plaanivad tasulisi teenuseid hakata pakkuma vaid vähesed.

Koostöökogemus
Enamik vastanuist omab koostöökogemust kohaliku omavalitsuse või ettevõtjatega. Eduka koostöö aluseks peetakse pigem isiklikke kontakte, kuid leiti, et
ettevõtjad on hakanud senisest enam
toetama ühingute korraldatavaid üritusi
(seda pigem väikestes kohtades).
Kõik vastanud pidasid oluliseks
ühenduste rolli Pärnumaa arendamisel,
näiteks leitakse, et piirkondades saab kohalikke küsimusi lahendada edukalt
ühingute kaudu.
Suurimad probleemid ühingute tegevuses on endiselt seotud uute eestvedajate nappuse, ühingute enesehindamise ja tegevuste analüüsiga, tarbetu konkurentsiga omavalitsuse või mõne teise
ühinguga, aga ka rahapuudusega. Leitakse, et ühingud vajaksid kõige enam koolitusi projektitöö teemadel, juhtimise ja
tööjaotuse ning ettevõtluse teemadel.
Uuringu tegemisel on partner Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Uuring valmib tänu Vabaühenduste Fondi toele, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismide kaudu.
Ly Lumiste,
uuringu eestvedaja,
MTÜ Pärnumaa
Kodukant
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“Pärituult Pärnumaalt” annab indu
Ettevõtjatel on võimalik oma toodetele ja
teenustele taotleda “Pärituult Pärnumaalt”
kvaliteedi- ja päritolumärki, mille jaoks
tuleb täita PEAKi kontorist saadud või kodulehelt www.peak.ee alla laaditud ankeet.
“Pärituult Pärnumaalt” märk antakse
Pärnumaal toodetud tootele, tootegrupile
või teenusele, et:
 väärtustada pärnumaiseid tooteid ja teenuseid;
 toetada pärnumaiste toodete ja teenuste kodumaist müüki ja eksporti;
 pakkuda eeliseid konkurentsis;
 suurendada tarbija usaldust pärnumaiste toodete kvaliteedi osas.
Märgi autor on tootedisainer Eva
Tuuling.
Kvaliteedi- ja päritolumärgi väljatöötamisel osalesid Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse ning Pärnu maavalitsuse
esindajad.
“Pärituult Pärnumaalt” märki anname

Ettevõtluskoolitustel saab teada sedagi, kuidas turundada looduslähedast elukeskkonda 21. sajandil ja väärtustada turistidele maaelulaadi.
Henn Soodla

Ettevõtluskoolitused
2009. aastal
Peale hea idee ja julge pealehakkamise
eeldab ettevõtlusega alustamine spetsiifilisi teadmisi. On vaja vastuseid küsimustele, kuidas oma äriidee paberile panna ja
koostada äriplaani; kuidas korraldada
raamatupidamist; milliste maksudega
peaks ettevõtjana arvestama; kellele ja
kuidas oma toodet või teenust reklaamida.
“Alustava ettevõtja baaskoolitusel”
saab palju muidki ettevõtluses vajaminevaid teadmisi omandada. Kõiki teemasid
käsitletakse nii teoreetiliselt kui praktiliste ülesannete abil. Kursuse jooksul võivad
osalejad koostada individuaalse äriplaani
ja koolituse läbinud saavad vastava tunnistuse.
Seitse päeva kestvat “Alustava ettevõtja baaskoolitust” korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) hanke

PEAK pakub:
Teenused ettevõtjatele:
 Abi ettevõtte asutamisel
 Äriidee analüüs
 Abi äriplaanide ja finantseerimistaotluste koostamisel
 Majandusalane info
 Info toetusmeetmetest
 Koolitused ja teabepäevad
 Ettevõtte arendusplaanide nõustamine
Teenused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele:
 Abi mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu asutamisel
 Abi ühenduste arendustegevuste kavandamisel ja teostamisel
 Abi mittetulundusühingu majandustegevuse korraldamisel
 Info toetusmeetmetest
 Abi projektide kavandamisel,
kirjutamisel ja elluviimisel
 Koolitused ja teabepäevad
Teenused kohalikele omavalitsustele:
 Abi projektide kavandamisel,
kirjutamisel ja elluviimisel
 Abi teostatavus-tasuvusanalüüside koostamisel
 Abi arengukavade koostamisel
 Info toetusmeetmetest
 Koolitused ja teabepäevad
 Info konsultantidest ja projektikirjutajatest
PEAKi kontaktid:
telefonid - 445 5555, 445 5550,
aadress Akadeemia 2, Pärnu
80010, e-mail info@peak.ee

korras kõigis maakondades koostöös kohalike arenduskeskustega. Tänavu korraldavad koolituse kogenud koolitajad Mainori Kõrgkoolist.
Kursusel osalemine maksab tavaliselt
550 krooni osaleja kohta ja eelkõige oodatakse koolitusele alles alustavaid või vähem kui ühe aasta tegutsenud ettevõtjaid.
Käesoleva aasta esimeses pooles on EAS
koostöös Mainori Kõrgkooli ja PEAKiga
maini korraldanud kolm baaskoolitust,
igaühel neist on osalenud 20 inimest.
Järgmine baaskoolitus algab 29. mail, sellele on jäänud mõni vaba koht.
Järjekordne baaskoolitus Pärnus on
plaanis korraldada sügisel ja kindlasti antakse sellest meedia kaudu teada. Täpsemat infot ja osalemissoovist teatada saab
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse telefonil 445 5555 või e-posti aadressil

reet@peak.ee.
Kutsume ettevõtjaid üles julgelt teada andma, milliseid koolitusi nad vajaksid. Piisava hulga ettevõtjate ühishuvi
korral võib PEAK niisuguse koolitusprogrammi maakonna ettevõtjatele soodsatel
tingimustel korraldada.
Sel kevadel toimuma pidanud, kuid
vähese osalemishuvi tõttu edasi lükatud
“Väikeettevõtte intensiivkursus” ning turismi- ja teenindusettevõtete koolitusprogramm on plaanis korraldada sügisel
(september-oktoober). Eelinfot koolituste kohta saab telefonil 445 5550 või e-posti aadressil margus@peak.ee.
Tänavu nelja esimese kuuga on
PEAKi korraldatud ettevõtluskoolitustel
ja -seminaridel osalenud ligi 170 inimest.
Ülevaade toimuvatest koolitustest on
PEAKi kodulehe kalendris. PEAK

“Ettevõtlusnädala 2009”
märksõna - innovatsioon
Pärnus ja Pärnumaal toimub selgi sügisel ettevõtlusnädal, traditsiooniks
saanud üritused leiavad aset oktoobri
teisel täisnädalal, 5.-9. oktoobril.
Selle aasta märksõna on innovatsioon. Pärnus toimub ettevõtlusnädal
juba neljandat korda, teist korda jõuavad üritused linna kõrval maakondagi.
Ettevõtlusnädala eesmärk on tutvustada kohalikke ettevõtjaid ja nende
tegevust, selgitada ettevõtlusega alustamise võimalusi ja anda sellekohaseid
üldteadmisi.
Pärnumaa kavva mahuvad infoseminarid, loengud, võistlused, ekskursioonid.
Toimuvast ootame osa saama õpi-

lasi, tudengeid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid. Põnevat tegevust jätkub neile, kes soovivad ülevaadet ettevõtlusvõimalustest Pärnus ja maakonnas või kes on mõlgutanud mõtteid ettevõtjaks olemise teemal.
Nädala algusesse oleme planeerinud üritused noortele ja alustavatele
ettevõtjatele, nädala jätkudes liigume
järk-järgult edasi tegutsevatele ettevõtjatele ning juhime tähelepanu mitme sektori koostööle (avalik, mittetulundus- ja erasektor).
Ettevõtlusnädala programmi koostades lähtume põhimõttest, et iga inimene leiaks just teda huvitava teema
või ettevõtmise. Enamik üritusi on planeeritud osalustasuta. PEAK

Suuname kodulehele
PEAKi kodulehekülg asub aadressil
www.peak.ee.
Viidatud kodulehekülje vahendusel võib end kurssi viia ettevõtjatele,
kodanikeühendustele ja avaliku sekto-

ri arendustöötajatele mõeldud uudistega, leida operatiivset infot toetusmeetmete, teabepäevade ja koolituste
kohta ning registreeruda uudiskirjade
saajaks. PEAK

Edastame uudiskirju
PEAK haldab Pärnumaa ettevõtjatele,
kodanikeühendustele ja avaliku sektori
arendustöötajatele suunatud infoliste,
mille vahendusel edastatakse sihtgruppidele toetusvõimaluste, koolituste, seminaride, teabepäevade ja arendustegevuse teavet.

Liitumiseks saatke sellekohane
teade aadressil info@peak.ee ja täpsustage, kas soovite liituda ettevõtjate, kodanikeühenduste või avaliku sektori
infolistiga.
Infolistiga liitumine eeldab e-posti aadressi. PEAK

ettevõtetele 15. maist 2006, esimesena pälvis selle Scandic Rannahotell.
Järgmistena FIE Malle Raap Kodumajutus, FIE Elve Vahenõmme Kabli pagar,
AS Valge Hotelli Lepanina hotell, OÜ
Servitrise tex-mex-restoran Mõnus Margarita, MTÜ Erki Sport, Varleton OÜ ja
Firest-Consult OÜ.

Ettevõtlusinkubaator haub
ärksaid mõtteid
MTÜ Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator
(PEVI) alustas inkubatsiooniteenuste pakkumist Pärnus ettevõtlusest huvitunuile
30. novembrist 2007. aastal ja seega oleme
Eestis noorim tegutsev inkubaator.
Inkubaatoris on praegu kuus asukasettevõtet ja kolm eksterritoriaalset/virtuaalasukasettevõtet (see tähendab asukasettevõte, kes ei resideeru igapäevaselt inkubaatoris, kuid kasutab inkubaatori teenuseid).
Inkubaatoris on ruumi kuni 15 asukasettevõttele.
PEVI pakub tänapäevast inkubatsioonikeskkonda.
Sellesse jäävad kõige vajaminevaga varustatud ja möbleeritud kontoriruumid,
konsultatsioonid-nõustamised, koosolekuteruumi kasutamise võimalus, kogu maja
katab Wifi leviala, network.
Tegevuses on PEVI-le olulised koostöövõrgustik ja -partnerid. Koostöö PEAKi
inimestega on olnud väga tulemusrikas ja
meeldiv, ühiselt oleme esinenud Pärnumaa
ettevõtlusnädala raames toimuvatel üritus-

tel, alustava ettevõtja baaskoolitusel jne.
Tänavu 20.-21. aprillil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu Regioonide Komiteede
talendifoorumil esindas Eestit ja Baltimaid
ainsa inkubaatorettevõttena PEVI asukasettevõte OÜ Nataurika, mis kuulub Denis
Mirskovile. Foorumil kandideeris väärikasse “Top 100” lõppvooru üle Euroopa 300
firmat.
Tulemus: palju uusi ideid ja väärikaid
kontakte (täpsemalt PEVI kodulehel www.
pevi.ee/uudised).
Suvekuudeks planeerib PEVI pilootprojekti “Tudebaator 2009” koos Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, pakkudes neljale
üliõpilasfirmale inkubaatori teenuseid ja
keskkonda oma ettevõtlusega alustamiseks.

Raivo Olesk,
PEVI juhataja

“Tudebaator 2009” pakub tuge
tudengiettevõtetele
Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskus ning Eesti KaubandusTööstuskoja Pärnu esindus käivitavad sel
kevadel projekti “Tudebaator 2009”.
Projekti “Tudebaator 2009” eesmärk
on suurendada üliõpilaste seas ettevõtlikkust ning valmisolekut hakata iseendale
ja miks mitte ka teistele tudengitele tööandjaks.
Projekti kaudu püütakse tudengeid
õpingute ajal rohkem Pärnumaa ettevõtlusega siduda ja võimaldada noortel ettevõtjatel saada pidevat nõustamist, koolitust,
kontakte jt olulisi tugiteenuseid.
Kuni 22. maini võivad tudengid esitada oma äriidee, mille vaatab läbi komisjon,
kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organi-

satsioonide esindajad. 28. maiks valitakse
välja kuni neli parimat äriideed.
Alates 1. juunist on esimestel väljavalitud tudengiettevõtetel võimalik kolmeks
kuuks asuda tegutsema Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ruumidesse, kus neid ootab
ees moodsalt sisustatud kontoriruum telefoni-, faksi-, paljundus- ja printimisvõimalusega ning kus kogenud spetsialistid on
abiks äriideede elluviimisel.
Pärast kolmekuulist eelinkubatsiooniperioodi saab poolte kokkuleppel taotleda
püsiinkubandi staatust ja jääda inkubaatori ruumidesse kuni kaheks-kolmeks aastaks.
Täpsem info projekti kohta: www.
pc.ut.ee, www.pevi.ee ja www.peak.ee.
PEAK

PEAKi uus töötaja Ivari Niinemäe
Jaanuarist töötab Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses arenduskonsultandina Ivari Niinemäe,
kelle peamine tööülesanne
on kohalike omavalitsuste
nõustamine:
 heale ideele finantseerimisvõimaluste leidmine;
 projektitaotluste ettevalmistamine ja koostamine;
 projekti aruandluse
koostamine;
 tellijapoolsete lähteülesannete koostamine;
 arendustegevuste kohta info jagamine

(toetusvõimalused, koolitused,
infopäevad jne);
 omavalitsuste ühisprojektide ettevalmistamine;
 kõikvõimalikud muud arendustegevusega seotud küsimused.
Enne PEAKi asumist töötas Ivari Niinemäe Tallinnas
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses avaliku sektori programmide arenduskonsultandina, kuid sündinud ja koolis käinud on ta Pärnus. Lõpetanud
Tartu Ülikooli inimgeograafina, sai ta töökogemuse Tallinnas põllumajandusministeeriumis ja hiljem erasektoris. Nüüd aitab
ta kaasa Pärnumaa arendamisele.
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