
Akadeemia tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond

Projekti "Pärnumaa PATEE programm 2020-2023" taotlus Euroopa 
Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks

Taotleja

Taotleja andmed

Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne 
taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed 
sisestada järgnevatesse väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja nimi: Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus

Registrikood: 90014158

Juriidiline vorm: Sihtasutus

Telefon: +372 55517755

E-post: info@parnumaa.ee

Riik: Eesti

Aadress:

Postiindeks: 80010

Pangakonto: EE902200221068387214

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab 
toetuse makseid, on ka makse saajaks:

Jah

Makse saaja pangas: Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus



Kontaktisikud
Nimi Ametikoht Roll Telefon E-post Isik soovib saada teavitusi e-postile

Kaire Piiroja Raamatupidaja Kontaktisik 56954275 kaire@parnumaa.ee Jah

Isikukood:
47512114222
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:

Kirjavahetus

Maksetaotlus

Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Erik Reinhold Juhataja Kontaktisik 55537329 erik@parnumaa.ee Ei

Isikukood:
37003024230
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Viivika Vilja Projektijuht Projektijuht, 
Sisestaja

5029214 viivika@parnumaa.
ee

Jah

Isikukood:
47307076051
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:

Kirjavahetus

Projekt

Maksetaotlus

Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Projekti kulude käibemaks: Jääb kulu tegija kanda

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks 
tuleb läbi viia riigihange:

Jah



Üldandmed

Projekti üldandmed

Taotlusvoorust tulenevad andmed

Käesoleva projektiga seotud toetused

Rahastaja nimi Toetuse täpsustus Kuupäev Summa (EUR)

Euroopa 
Regionaalarengu
Fond (EVTP 
programm)

Alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamised.Mentorklubi, alustavate ettevõtete 
baaskoolituste, ettevõtluspäeva, ettevõtlusnädala korraldamine.Arenduskeskuse juhi, 
ettevõtluskonsultantide ja noorte ettevõtlikkuse projektijuhi töötasud (osaliselt).

01.01.2019 158 398,00

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud 
tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste 
menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda 
kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

Projekti number: 2014-2020.5.04.19-0395

Projekti nimi: Pärnumaa PATEE programm 2020-2023

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2020  - 31.08.2023

Taotlusvoor: 5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 
edendamiseks 2019-2023 - 01.09.2019-31.03.2020

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud 
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud 

(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Jah

Kas lisaks ülalpool mainitule planeerite veel 
taotleda tegevustoetuseks vahendeid teistest 

meetmetest?:

JAH

Palume täpsustada kellelt ja milliste tegevuste 
jaoks?:

Ettevõtlusega seotud tegevused (alustavate ja tegutsevate 
ettevõtjate nõustamised; mentorklubi, alustavate ettevõtete 
baaskoolituste, ettevõtluspäeva ja ettevõtlusnädala 
korraldamine) on kaasrahastatud Maakondlikele 
arenduskeskustele antavast piirkondlikust ettevõtluse 
toetusest (EVTP programm).
Noorte ettevõtlikkusega seotud üle-eestilised tegevused on 
üldjuhul rahastatud Ettevõtlusõppe programmi 
(Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine 
kõigil haridustasemetel) kaudu, maakondlikke tegevusi 
rahastatakse PATEE vahenditest ja kohalike omavalitsuste 
poolt.

Omavahelist koostööd tehakse ettevõtlusnädala, avatud 
ettevõtete päeva, ettevõtete ja koolide koostööseminaride jt 



sündmuste raames. PATEE vahendeid kasutatakse 
üleriigiliste projektide ja tegevuste täiendamiseks ning 
võimestamiseks.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori ehitamiseks kaasatakse 
vahendeid kohalikest omavalitsustest ning projektide kaudu 
MATA ja PKT meetmetest.

Maakonna arengustrateegia strateegiline 
eesmärk, mida projekt aitab saavutada:

Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ lk 16-18

Projekt aitab saavutada järgmiseid eesmärke:

Kestlik ja koostöövõimeline ettevõtluskeskkond
Majanduse kõrge konkurentsivõime, sh 
ettevõtlusinkubaator
Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu 
ettevalmistamine
Aastaringsed turisimitooted
Stabiilselt kõrge turismiteenuste kvaliteet, sh 
roheline võti
Kiired ühendused ja parem juurdepääs Pärnule, sh 
lennujaam

Projekti kajastus maakonna arengustrateegia 
tegevuskavas:

Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ lk 34-43

Koostöö ja kokkupuute kohad teiste tööhõive ja 
ettevõtlusele ning noorte ettevõtlusaktiivsusele 

suunatud arendustegevustega maakonnas.:

Projekti raames tehakse koostööd teiste maakondlike, üle-
eestiliste ja rahvusvaheliste koostööpartnerite ja 
projektidega.

Pärnumaa Arenduskeskus nõustab alustavaid ja tegutsevaid 
ettevõtjad, korraldab 2 korda aastas alustavatele ettevõtetele 
baaskoolitusi, 1 kord aastas mentorklubi, ettevõtlusest 
huvitatutele ning alustavatele ettevõtetele kord aastas 
ettevõtluspäeva, osaleb Pärnu linna ettevõtluskonkursil 
"Ettevõtlik pärnakas" osalejate äriplaanide 
hindamiskomisjonis, Pärnu linna ettevõtlustoetuse ning 
noore spetsialisti toetuse komisjonis, Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse ja TÜ Pärnu kolledži lõputööde 
kaitsmise komisjonides, osaleb maakonnas toimuvatel 
tööandjate ümarlaudadel, veab eest naisettevõtjate 

 tegevusi ning on kaasatud teiste valdkondade võrgustiku
võrgustike (IT, lennujaam, turism) tegevustesse, kaasab 
ettevõtjaid rahvusvahelistesse projektidesse. Üle-eestilise 
ettevõtlusnädala raames koordineerib ja korraldab Pärnumaa 
ettevõtlusnädalat, kus toimub ka Pärnumaa ettevõtete 
tunnustamine. Eelnimetatud ettevõtlusvaldkonna 
arendustegevusi võimestatakse kohalike omavalitsuste, 
PATEE ja rahvusvaheliste projektide vahendite kaasabil, kus 
ettevõtjatele korraldatakse erinevaid seminare, koolitusi, 
õppeprogramme, õppe-kontaktreise, kaasatakse mentoreid ja 
eksperte.

Koostöös EASi, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate 
Assotsiatsiooni (EVEA), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, 
Tervise Arengu Instituudi, Stockholmi Keskkonnainstituudi 
Tallinna Keskuse (SEI), Tehnopoli ja valdkondlike 
ekspertidega on maakonda toodud erinevaid seminare, 
koolitusi ja lektoreid, mis on täienduseks arenduskeskuse 
ettevõtlusvaldkonna tegevustele. Arenduskeskuse rolliks on 
olnud maakonna ettevõtjate kaasamine tegevustesse, 
tegevuskulud on jäänud koostööpartnerite kanda.

https://parnumaa.ee/wp-content/uploads/2019/09/Arengustrateegia-tr%C3%BCkis.pdf
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/ettevotjatele/naisettevotjale/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/ettevotjatele/naisettevotjale/


Ettevõtlusvaldkonna tegevused on tihedalt lõimitud 
ettevõtlusinkubatsiooniga, noorte ettevõtlikkuse ja 
maakonna turundustegevustega. Ettevõtete nõustamistel, 
alustavate ettevõtete baaskoolitusel, mentorklubis ning 
ettevõtluspäeval tutvustatakse arenduskeskuse tegevusi, sh 
ettevõtlusinkubaatorit ning maakonnas tegutsevaid 
ettevõtjate võrgustikke. Osalejad suunatakse vajadusel edasi 
ettevõtluskonkursile "Ettevõtlik pärnakas", 
ettevõtlusinkubaatorisse, kaasatakse osalema 
arenduskeskuse korraldatavates seminar-
koolitusprogrammides, õppe-kontaktreisidel või 
messikülastustel. Äriplaanide ja lõputööde kaitsmise 
hindamiskomisjonides tutvustatakse osalejatele 
arenduskeskuse nõustamis- ja inkubatsiooniteenuseid ning 
ettevõtjate võrgustikke. Ettevõtlusnädalal tunnustatud 
ettevõtted kaasatakse Pärnumaa turundustegevustesse, 
ettevõtteid ja ettevõtjaid tutvustatakse Pärnumaa veebilehel ä

 ja  rubriigis ning gedate ettevõtete pärnumaalaste lugude
sotsiaalmeedia kanalites, ettevõtjad kaasatakse noorte 
ettevõtlikkuse tegevustesse (ettevõtete külastused, mentorid, 
loengud koolides jne). Mini- ja õpilasfirmade 
mentorprogrammi raames tutvustatakse õpilastele 
Pärnumaa Arenduskeskuse ja ettevõtlusinkubaatori 
tegevusi, erinevaid koostöövõrgustikke ning võimalusi 
ettevõtjate kaasamiseks.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise 
tegevused on tihedalt seotud Ettevõtliku kooli ja Junior 
Achievement Eesti poolt pakutavate programmidega, 
täiendades ja võimestades üksteist. Üle-eestilised tegevused 
on üldjuhul rahastatud Ettevõtlusõppe programmi 
(Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine 
kõigil haridustasemetel) kaudu, maakondlikke tegevusi 
rahastatakse PATEE vahenditest ja kohalike omavalitsuste 
poolt. Omavahelist koostööd tehakse ettevõtlusnädala, 
avatud ettevõtete päeva, ettevõtete ja koolide 
koostööseminaride jt sündmuste raames. PATEE vahendeid 
kasutatakse üleriigiliste projektide ja tegevuste 
täiendamiseks ning võimestamiseks.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori ehitamiseks kaasatakse 
vahendeid kohalikest omavalitsustest ning projektide kaudu 
MATA ja PKT meetmetest.

Projektide finantseerimine on raamatupidamises 
selgepiiriliselt eristatud, välistades topeltfinantseerimise.

https://parnumaa.ee/tookohad/agedad-ettevotted/
https://parnumaa.ee/tookohad/agedad-ettevotted/
https://parnumaa.ee/elu/parnumaalaste-lood/


Partnerid ja makse saajad

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi Nimi pangas Registri-

/isikukood
Roll Telefon E-post

Sihtasutus Pärnumaa 
Arenduskeskus

Sihtasutus Pärnumaa 
Arenduskeskus 90014158

Makse 
saaja

Pangakonto:
EE902200221068387214

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

 

Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes 
panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne 
selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Näitan: 10 Kokku: 1



Sisu

Projekti valdkonnad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2020.5.4.2)

Projekti kirjeldus

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning 
nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel 
sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Valdkond, millesse projekt panustab: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2020.5.4.2)

Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel: 15%

Projekti väljund: Noorte ettevõtlikkuse kasv

Ettevõtete areng ja kasv

Konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond

Ettevõtlusaktiivsuse kasv

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti 
vajalikkusest:

Maakonna tööstusettevõtete ekspordikasvu pidurdab tootmise vähene efektiivsus, 
tööjõupuudus ja suured tööjõukulud. Maakonna jõukuse aluseks on ressursside kõrge 

 ringmajanduse põhimõtteid järgiv energia- ja ressursitõhus tootmine, väärindamine,
kasvav digitaliseerituse tase, ettevõtete ekspordimahtude kasv ja integreeritus 
globaalsetesse väärtusahelatesse, mis on täna ebapiisaval tasemel. Uute 
tehnoloogiate, ringmajanduse ja teenuse- ning tootedisaini põhimõtete rakendamine 
tagab tootmise materjalimahukuse vähenemise ja teadmuspõhisuse kasvu, ühtlasi on 
aluseks kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade tekkele ja jätkusuutlikumate 
ärimudelite rakendamisele.

Pärnu on Eestis turismisihtkoht nr 2 Tallinna järel. Turismisektori kitsaskohtadeks 
on tööjõupuudus, ebaühtlane teeninduskvaliteet, madal lisandväärtus ja kiirete 
ühenduste puudumine. Maailmas pööratakse turismis üha rohkem tähelepanu 
jätkusuutlikkuse olulisusele. Turismisektoris teenust pakkuvad maailma suurimad 
tehnoloogiaettevõtted on seljad kokku pannud (travalyst.org). Võib tekkida olukord, 
kus jätkusuutlikult toimetavad ettevõtted saavad nendes keskkondades 
konkurentsieelise teiste ettevõtete ees. Konkurentsivõime tõstmiseks keskendutakse 
teeninduskvaliteedi ja jätkusuutlikkuse teemadele, lennujaama ning ettevõtlus- ja 
elukeskkonna turundamisele. Samuti jätkatakse ettevõtjate võrgustike eestvedamise 
ja võimestamisega.



Pärnumaal on probleemiks ettevõtete elujõulisus, ambitsioonikus ja jätkusuutlik 
tegevus. Ettevõtetele pakutakse nõustamisteenust, korraldatakse koolitusi ja 
konkursse. 2017 avati Pärnus ühiskontor Forwardspace, mis pakub vabakontori 
teenuseid ning korraldab ettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud üritusi. Teenuse 
tulek on pannud kasvama siinse väikeettevõtjate ja vabakutseliste kogukonna ning 
soodustab IT valdkonna ettevõtete kasvu. Kahjuks on Pärnumaal aastaid tegutsenud 
ettevõtlusinkubaator silmitsi seisnud ruumiprobleemidega ning viimasel aastal 
tegutsenud virtuaalsena, mistõttu puudub hetkel hea ja kvaliteetne 
inkubatsiooniteenus. Innovaatiliste ideede ja ettevõtete tekke soodustamiseks ning 
nende edu kiirendamiseks viiakse TÜ Pärnu Kolledž, ettevõtlusinkubaator ja 
arenduskeskus ühisesse tegevusruumi. Sünergia tulemusel parandatakse 
inkubatsiooniteenust, lisandub uusi ettevõtteid ja kõrget lisandväärtust loovaid 
töökohti, suureneb ekspordivõime, maakonna ettevõtluskeskkond muutub 
atraktiivsemaks.

Noorte ettevõtlikkus on erinevate näitajate põhjal Eestis 3. kohal, kuid paljudes 
koolides ollakse sellega algusjärgus. Hoogustunud on koostöö ettevõtjatega 
(ettevõtete külastused, mentorid, juhendajad jne). Maakonnas tegutsevad Ettevõtlike 
koolide ning ettevõtlus- ja majandusõpetajate võrgustikud, koolide tegevuse 
toetamiseks on loodud õpilasi vastu võtvate ettevõtete andmebaas, ettevõtjad on 
kaasatud mini- ja õpilasfirmadele mentoriteks. Ettevõtlikkuse kasvu soodustamiseks 
on oluline alustatud tegevustega jätkata, kaasates tegevustesse rohkem koole, õpilasi 
ja õpetajaid.

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärgiks on atraktiivse, kiirete ühenduste, kõrge teeninduskvaliteedi ja 
rohelise mõtteviisiga innovaatilise ettevõtluskeskkonna loomine, kus digitaliseeritud 
ettevõtted loovad kõrgemat lisandväärtust. Tootearendus ja -disain on andnud 
konkurentsieelise, luuakse ekspordile suunatud innovatiivseid tooteid/teenuseid. 
Kohalike ressursside oskuslikum väärindamine on andnud võimaluse liikuda 
rahvusvahelistes väärtusahelates kasumlikematele positsioonidele. Tehnoloogia ja IT 
ettevõtete, kasvanud kaugtööd tegevate inimeste ja neile suunatud teenuste arv on 
kasvanud.

Turismiteenuste kvaliteedi tõus, jätkusuutlik mõtteviis ning kiired ühendused on 
vähendanud hooajalisust ja teinud Pärnu atraktiivsemaks uutele sihtturgudele. 
Kiirete ühenduste kaudu jõuab aastaringselt maakonda jõukaid kliente, kes tarbivad 
tavapärasest kallimaid tooteid ja teenuseid.

Pärnumaa konkurentsivõime on kasvanud inkubatsiooniteenuse võimestamise 
kaudu, kus TÜ Pärnu kolledž, ettevõtlusinkubaator ja arenduskeskus on viidud 
ühisesse tegevusruumi. Sünergiate tulemusel on kasvanud valdkondliku kompetentsi 
tase, suurenenud ettevõtete ekspordivõime, lisandunud uusi ettevõtteid, tasuvaid ja 
tarku töökohti, innovaatilisi ja kõrge lisandväärtusega tooteid/teenuseid.

Maakonna haridussüsteem on kvaliteetne ja konkurentsivõimeline, olles eeskujuks 
ettevõtliku õppe rakendamisel. Koostöö ettevõtetega on õppetöö igapäevane osa. 
Suurenenud on kohalike noorte ning väljaspool Pärnut elavate inimeste huvi õppida, 
töötada ja elada Pärnumaal, kasvanud on ettevõtlusega tegelema asuvate noorte 
võimekus.

Projekti tulemusena on Pärnumaa kõrgemat lisandväärtust loovad ettevõtted võtnud 
kasutusele digitehnoloogiad, mis on võimaldanud tõhustada nii tootmis- kui 
teenindusprotsesse, siseneda globaalsetesse väärtusahelatesse ning tuua turule uut 
tüüpi tooteid ja teenuseid. Digitaliseerimine ja automatiseerimine on aidanud muuta 
tootmist vähem töömahukaks ning tasakaalustada nii osaliselt palgakasvu mõjusid 
kui uuendada ärimudeleid.

Turismiettevõtted on saavutanud Euroopa turul konkurentsieelise, lisandväärtuse 
kasvu ning hooajalisuse vähenemise. Euroopa riikides ollakse teadlikud otselendude 
võimalusest Pärnusse, piirkonda jõuavad ümberistumiste teel kauglendude (Aasia, 
USA) turistid ja ettevõtjad. Maakonnas tegutsevad ettevõtjate võrgustikud.



Ettevõtlusinkubaator tegutseb dünaamilises ja toetatud keskkonnas, mille tagab 
arenduskeskuse ja ülikooli spetsialistide vahetu kohalolek, väljastpoolt Pärnut 
kaasatud mentorite ja ekspertide olemasolu ning kuulumine rahvusvahelistesse 
võrgustikesse. Pärnumaa on Tallinna ja Tartu kõrval kolmandaks arvestatavaks 
piirkondlikuks iduettevõtluse kasvukeskkonnaks.

Koolid rakendavad ettevõtlikku õpet, välja on kujunenud süsteem ettevõtjate 
kaasamiseks, koolides tegutsevad õppefirmad. Maakonnas toimuvad traditsioonilised 
noorte ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuste tõstmisele suunatud sündmused, kus 
õpilastele on antud rohkem otsustusõigust ning võimalust protsesse juhtida.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Projekti eesmärgiks on Pärnumaa ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine läbi 
inkubatsiooniteenuse võimestamise, ettevõtete arengu ja kasvu hoogustamine ning 
konkurentsivõime kasvatamine koolituste, seminaride, õppe-kontaktreiside, 
ettevõtlus- ja elukeskkonna turundustegevuste, erinevate võrgustike eestvedamise ja 
kiirete ühenduste kaudu maakonda saabuvate turismimahtude kasvu läbi. Noorte 
ettevõtlikkuse kasvatamine läbi ettevõtliku õppe rakendamise, õppefirmade tegevuse 
ning ettevõtjate kaasamise.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Koolitusprogrammides osalenud ettevõtted on digitaliseerunud ja oma 
tootmisprotsessid optimeerinud, kasutusele on võetud ringmajanduse põhimõtted 
ning tegeletud teenuse- ja tootearendusega. Tegevuste tulemusena on vähenenud 
ettevõtete kulud ja protsesside optimeerimine võimaldab ettevõtetel tegutseda 
ressursitõhusamalt, kasvatada ekspordimahtusid ja lisandväärtust töötaja kohta.

Jätkusuutliku (keskkonna- ja loodussäästliku) mõtteviisi rakendamine on viinud 
turismisektori ettevõtted omavahelisele tihedale koostööle ning mitmed ettevõtted 
on tunnustatud rahvusvahelise märgisega Green Key. Teeninduskvaliteedi tõus ning 
kiired ühendused on kaasa toonud külastajate arvu suurenemise, ühise eesmärgi 

 Õppe-kontaktreisidelt saadud kontaktide abil on nimel jätkub omavaheline koostöö.
tootmis- ja teenindusettevõtted alustanud omavahelist koostööd, kasvab ettevõtete 
müügikäive ja kasum, mis omakorda võimaldab kasvatada lisandväärtust töötaja 
kohta. Maakonnas on vajaduspõhiselt ellu kutsutud erinevad võrgustikud 
(naisettevõtjad, ringmajandus, IT sektor, turismiettevõtjad jne), mis tegutsevad edasi 
kas iseseisvalt või arenduskeskuse eestvedamisel.

TÜ Pärnu kolledž, Pärnumaa ettevõtlusinkubaator ja Pärnumaa Arenduskeskus on 
viidud ühisesse tegevusruumi, tegemist on hariduse, teaduse ja ettevõtluse 
kohtumispaigaga. Inkubatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasatakse 
tegevustesse järk-järgult rohkem kohalike omavalitsuste ning erinevate 
programmide vahendeid.

Haridusasutustele on antud vajalikud teadmised, oskused ja tööriistad edasiseks 
tegutsemiseks. Tegutsevad võrgustikud (Ettevõtlikud koolid, ettevõtlus- ja 
majandusõpetajad) ning maakonnas on välja kujunenud süsteem koostööks 
ettevõtetega.

Lisaks EL projektidele kaasatakse erinevatesse tegevustesse iga-aastaselt üha enam 
kohalike omavalitsuste rahalisi vahendeid. Ettevõtjad panustavad noorte valdkonna 
tegevustesse oma teadmiste ja oskuste kaudu, samuti ka rahaliselt (N: Pärnu linna 
noore spetsialisti toetus, Lääne-Eesti stipendium).

Projekti eeltingimused: Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori avamine TÜ Pärnu kolledži hoones sõltub MATA ja 
PKT meetmetesse esitatavate projektide edukusest. Pärnumaa konkurentsivõime ja 
sisemajanduse kogutoodangu kasvu toetava regionaalse innovatsioonisüsteemi 
tugevdamise eesmärgil koondatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Pärnumaa 
ettevõtlusinkubaator ja Pärnumaa Arenduskeskus ühisesse tegevusruumi (projekt 
KOBAR). KOBARa sünergiate tulemusel kasvab regiooni valdkondliku kompetentsi 



tase, suureneb ekspordivõime, lisandub uusi ettevõtteid, tasuvaid töökohti ning hästi 
disainitud, kõrge kvaliteedi ja lisandväärtusega teenuseid. Juhul, kui projekt KOBAR 
ei peaks mingitel põhjustel käivituma, luuakse ettevõtlusinkubaator Pärnumaa 
Arenduskeskusega samadesse ruumidesse.

2015-2019 tugiprogrammide elluviimise kogemus: Ettevõtluskeskkonna arendustegevustes on fookus olnud ekspordivõimekuse 
tõstmisel, tootearendusel ja -disainil, turundusalaste teadmiste täiendamisel, 
digitaliseerimisel, turismiettevõtete teeninduskvaliteedi tõstmisel, 
ringmajandusalasel teavitustööl ning uute koostööpartnerite leidmisel välisturgudel. 
Sihtgrupiks VKE, Pärnumaa võtmesektori ettevõtted (puit, metall, tekstiil, 
elektroonika, turism) ning . Arendustegevused on toimunud koolituste, naisettevõtjad
koolitusjärgsete personaalsete nõustamiste, seminaride, õppe-kontaktreiside kaudu.

Tegevuste tulemusena on projekti kaasatud ettevõtted leidnud koostööpartnereid 
välisturgudel, nende ekspordivõimekus on kasvanud. 2016. ja 2017. aastal tegevustes 
osalenute ettevõtete lisandväärtus kasvas 16%, eksport 18%. Turismiettevõtted on 
loonud ühispakette, naisettevõtjad on tootearenduse ja uute turgude leidmisega 
kasvatanud käivet ning loonud uusi töökohti. Digitaliseerimise propageerimise 
tulemusena on Pärnumaal tekkimas digitaliseerimist eestvedavate ettevõtjate 
võrgustik, mille tegevuse tulemusena on TÜ Pärnu kolledžis väljatöötamisel 
digitaliseerimist toetav koolitusprogramm.

Ettevõtluskeskkonna arengus mängivad olulist rolli kiired ühendused. Pärnu 
Lennujaama rekonstrueerimine on olnud päevakorral mitmed aastad, kõigi eelduste 
kohaselt avatakse rekonstrueeritud lennujaam 2021. aastal. Sihtgruppideni 
jõudmiseks planeeriti turundustegevusi juba 2019. aastal, kuid omandialaste 
kohtuvaidluste tõttu lükkus kogu protsess 1 aasta võrra edasi.

Pärnumaa ettevõtlusinkubaator tegutseb aastast 2015, inkubatsioonis keskmiselt 6 
ettevõtet aastas. Alates 2017. aastast toetatakse inkubatsiooniteenuse osutamist 
PATEE vahenditest. Inkubaator asus kuni 2018. aasta lõpuni Pärnu kesklinnas vanas 
puithoones suhteliselt kehvades tingimustes, alates 2019. aastast tegutseb inkubaator 
virtuaalsena. Inkubeeritavate ettevõtete tegevust toetatakse nõustamiste, koolituste, 
seminaride ja mentorite kaudu. Inkubatsiooniteenuse vastu on huvi olnud 
rohkematel ettevõtetel, kui inkubaator on suutnud füüsiliselt vastu võtta. 
Inkubatsiooni tegevustes osalenud ettevõtted on loonud 20 töökohta, 1 ettevõte on 
alustanud ekspordiga.

Sihtkoha turundamisel oli fookuses Pärnumaa kui atraktiivne elu- ja töökoht. 
Programmi raames töötati välja , loodi Pärnumaa infovärav turundusstrateegia www.

, mis koondab endas infot Pärnumaa kohta, olles tööriistaks kohalikele ja parnumaa.ee
Pärnumaale elama või tööle suunduvatele inimesele, maakonnas tegutsevatele või 
maakonda tulla soovivatele ettevõtetele. Tegevuste tulemusena on Pärnumaa tuntus 
kasvanud.

Noorte ettevõtlikkuse arendamisel keskenduti perioodil 2015-2019 koostöö 
suurendamisele ettevõtete ja ettevõtjatega, maakondlike võrgustike eestvedamisele 
ning haridusvaldkonna esindajate teadlikkuse tõstmisele. Toimusid õpilaste 
õppereisid Pärnumaa ettevõtetesse ja haridusasutustesse, eesmärgiks teadlikkuse 
tõstmine piirkonna ettevõtetest ning edasiõppimise võimalustest. Praktilise 
abimaterjalina loodi pidevas täienemises olev õpilasi vastuvõtvate ettevõtete 

. Ettevõtlus- ja majandusõpetajate tegevuse toetamiseks ning andmebaas
ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks kaasati tegevustesse ettevõtjatest 

, kes lisaks õppefirmade juhendamisele käisid koolides loenguid andmas. mentorid
Alustati  ja  Pärnumaa miniettevõtjate festivali Pärnumaa õpilasfirmade võistluse
korraldamisega, kus õpilased said oma teadmised ja oskused enne üle-eestilisi 
võistlusi proovile panna. Osaleti maakondlikel ja üle-eestilistel laatadel. Loodi 
ettevõtlus- ja majandusõpetajate ning ettevõtlike koolide võrgustikud, korraldati 
koolitusi, seminare ja õppereise haridustöötajatele.

https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/ettevotjatele/naisettevotjale/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/inkubaator/
https://parnumaa.ee/wp-content/uploads/2019/03/P%C3%A4rnumaa-turundusstrateegia.pdf
https://parnumaa.ee/
https://parnumaa.ee/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/ettevotlusope/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/ettevotlusope/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/mini-ja-opilasfirmade-mentorprogramm/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/mini-ja-opilasfirmade-mentorprogramm/
https://parnumaa.ee/sundmus/parnumaa-miniettevotjate-festival/
https://parnumaa.ee/sundmus/voistlus-parnumaa-parim-opilasfirma-2019/


Tegevuste tulemusena teeb rohkem ettevõtteid ja koole omavahel koostööd, 
ettevõtlusõpet andvate koolide ja õpetajate arv on suurenenud, õpilaste ettevõtlikkus 
on kasvanud õppefirmade tegevuste kaudu, haridustöötajad rakendavad koolides uusi 
teadmisi ja teiste parimaid praktikaid, õpetajatel on maakondlik tugi ettevõtlikes 
tegevustes.

Kaasatud organisatsioonid/partnerid: Pärnumaa ettevõtted ja haridusasutused (sh kutsekoolid, TÜ Pärnu kolledž), Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Töötukassa, Junior Achievement Eesti, Innove, EAS, 
kohalikud omavalitsused, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pernova 
Hariduskeskus, Startup Estonia, Forwardspace, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, KIK, 
erialaliidud, TalTech, Mektory, Ajujaht.

Projekti kasusaajad: Õpilased, Maakonna ettevõtjad

Projekti kasusaajate asukoht: Piirkondlik

Kasusaajate maakond: Pärnu maakond

Kasusaajate linn/vald: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Lääneranna vald, Pärnu linn, Põhja-Pärnumaa vald, 
Saarde vald, Tori vald

Projekti kasusaajate täpsustus:



Näitajad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus

Ettevõtete areng ja kasv

Tegevustesse kaasatud ettevõtete lisandväärtus ( mõju avaldub mitme 
tegevuse koosmõjus)

kasv % 0,00 8,00

Konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond

Turistide arvu kasv ( mõju avaldub mitme tegevuse koosmõjus) kasv % 0,00 5,00

Ettevõtlusaktiivsuse kasv

Edukalt inkubatsiooniteenuse läbinud inkubantide arv (on kaasanud 
edasiseks arenguks investeeringuid või suudab toodet/teenust iseseisvalt 
müüa)

ettevõtete arv 5,00 17,00

Noorte ettevõtlikkuse kasv

Ettevõtlikku õpet rakendavad haridusasutused haridusasutuste 
arv

18,00 30,00

Valdkonna ülesed näitajad

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv ettevõtjate arv 217,00 250,00

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv haridusasutuste 
arv

53,00 60,00

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st panustab naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste 
ja võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste 
tagamisse eri vanuses või rahvusest inimestele)?

Jah

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st toetab piirkondlikke 
erinevusi tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja 
erivajaduste arvestamist; piirkonna terviklikkuse arvestamist või 
lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu suunamisel)?

Jah

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st toetab ühtset 
riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või 
avalike teenuste kasutajasõbralikku osutamist)?

Jah

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. 
Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. 
Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. 
Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal.



Tegevused

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2020.5.4.2)

Projekti tegevuse 
tunnus

Projekti tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp

Ettevõtete areng ja kasv

5 Õppe-kontaktreisid 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

6 Seminar- ja koolitusprogrammid 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti 
elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse?: Ei

Õppe-kontaktreisid on vajalikud uute ärimudelite toimimisega tutvumiseks, ärikontaktide saamiseks, müügivõimaluste 
leidmiseks ja seeläbi ekspordimahtude kasvatamiseks. Teadmussiiret edendavate õppe-kontaktreiside eesmärgiks on lisaks 
globaalsetest trendidest tõukuvate uute ärimudelite praktikas rakendumisega tutvumisele saada ülevaade, millistel toodetel ja 
teenustel on antud sihtturul potentsiaali ja kuidas Pärnumaa ettevõtjad oma tooteid-teenuseid sihtturust sõltuvalt edasi arendada 
saaksid. Aastas korraldatakse 1-3 õppe-kontaktreisi. Õppe-kontaktreiside programmid lähtuvad nii Pärnu maakonna 
võtmesektoritest kui ka regionaalse arengu tasakaalustamist toetavatest fookusvaldkondadest ning sihtkohtadeks valitakse 
kontaktide loomiseks või teadmussiirdeks kõige paremini sobivad lähiriigid. Õppe-kontaktreiside raames toimuvad 
kontaktkohtumised ja koolitused, mis puudutavad vastavaid sihtriike ja eksporditurge. Grupi suuruseks ühel õppe-kontaktreisil 
on 10-20 inimest, ühest ettevõttest võib osaleda 1-3 inimest ja õppe-kontaktreisi omaosalustasu ühe inimese kohta jääb 
vahemikku 10-30% õppe-kontaktreisi kogumaksumusest.

2020. aastal on õppe-kontaktreisi sihtriigiks valitud Soome ning fookuses on tutvumine ringmajandusega seotud uute ärimudelite 
toimimisega ning neid praktikas rakendavate ettevõtete külastamine. Õppe-kontaktreisi eesmärgiks on anda osalejatele 
täiendavaid teadmisi ning praktilisi näiteid ringmajanduse põhimõtete rakendamisvõimalustest mikroettevõtjatele ja VKE-dele. 
Reisi sihtriigis Soomes on ringmajanduse põhimõtteid rakendatud juba aastaid ning sealne Innovatsioonifond SITRA koondab 
kohalikku ringmajandusalast teadmist ja pakub suurepärast võimalust kogemuste vahetamiseks. Õppe-kontaktreisi tulemusena 
luuakse kontaktid ringmajanduse valdkonnas Pärnumaa ja Soome ettevõtjate ning valdkonna praktikute ja ekspertide vahel ning 
saadakse praktilisi teadmisi ringmajanduse kui uue jätkusuutliku majandusmudeli rakendamisviisidest.



Konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond

7 Seminar- ja koolitusprogrammid 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

9 Ettevõtlus- ja elukeskkonna ning Pärnu 
Lennujaama turundustegevused

01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

Pärnu maakonna arengukava koostamise käigus 2018. aastal läbi viidud analüüsidest selgus, et suurimaks maakonna ettevõtete 
kasvu pidurdavaks teguriks on lisaks ekspordimahtude kasvatamisega kaasnevatele väljakutsetele tänaseks kujunenud 
hüppeliselt kasvavad tööjõukulud, oskustöötajate osas valitsev tööjõupuudus ning tootmise vähene efektiivsus, mis paneb 
ettevõtete seni toiminud ärimudelid suure surve alla. Riiklikes tegevuskavades fookusesse tõstetud digitaliseerimine ja 
automatiseerimine on võimalikeks lahendusteks ka Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel.

Kindlasti ei ole ettevõtteil jõukohane ega otstarbekas kõiki digitaliseerimisega kaasnevaid muutusi korraga ette võtta, oluline on 
välja selgitada eelseisvate parendusprojektide prioriteetsus ja nende läbiviimise järjekord. Lisaks uute tarkvaralahenduste 
juurutamisele tuleb panustada ka sisemiste protsesside pidevale parendamisele. Digitaliseerimisega sama oluline on ka 
protsessides osaleva personali üha kvaliteetsem juhtimine, hoidmine ja motiveerimine. Oluline on teadvustada, et 
digitaliseerimisele üleminekul vajavad töötajad nii tööandja kui kolleegide toetust ning uued töövahendid ja tööviisid nõuavad 
pidevat enesearendamist.

Digitaliseerimisega seotud tegevused on suunatud ettevõtetes digivisionäärluse arendamisele, digitööriistade tutvustamisele ja 
digipöörde elluviimist võimaldavate õppeprogrammide juurutamisele maakonnas. Tänapäeva maailmas leiavad 
digitaliseerimisalased arengud aset üha kiirenevas tempos, mistõttu on arenduskeskusel tehnoloogiate ja trendidega 
kaasaskäimiseks oma tegevuste planeerimisel oluline rakendada agiilse projektijuhtimise põhimõtteid. Digitaliseerimisalaste 
tegevuste elluviimisel arvestame ka riiklike tugimeetmete avamisega, et meie koolituste poolt pakutavate digiteadmiste ja riiklike 
digitoetuste sümbioosi tulemusel ettevõtete digitaliseerumisprotsesse kiirendada.

Ettevõtete arengut ja kasvu toetavate teiste tegevuste eesmärgiks on edendada ettevõtjate jätkusuutlikku arengut lisandväärtuse 
kasvu ja ressursisäästlike lahenduste rakendamise kaudu. Maksujõulisematel eksporditurgudel tegutsemine eeldab 
kvaliteetsemaid, parema disaini ja funktsionaalsusega tooteid-teenuseid, mistõttu jätkame toodete, teenuste ja protsesside 
süstemaatilisele parendamisele ning ringmajanduse põhimõtete rakendamisele suunatud koolitustega. Koolitustel, seminaridel 
jääb omaosalustasu ühe inimese kohta vahemikku 10-30% koolituse kogumaksumusest.

Kuna riigi tugisüsteemid võimaldavad ekspordi hoogustamiseks ja ärimudelite uuendamiseks toetusmeetmeid peamiselt 
kasvuettevõtetele, vajavad arenguhüppe tegemiseks toetust ja koolitusi pigem alla 200 000 eurose aastakäibega mikro- ja 
väikeettevõtted, kes moodustavad enamiku Pärnumaa ettevõtetest. Neile ja alustavatele ettevõtetele suunatud ettevõtte sisemise 
arengu, ringmajanduse, ekspordi, e-kaubanduse, tootearenduse ja disaini, müügi ja digiturunduse teemalistega koolituste ning 
õppe-kontaktreisidega aastatel 2020-2023 ka jätkame.

Aastas korraldatakse kuni 2 konkreetsele temaatikale suunatud koolitusprogrammi, üks koolitusprogramm koosneb kuni kolmest 
koolitusest. 2020. aastal on fookuses müügi, tootearenduse ja disaini seotus ringmajandusega, kuna tulenevalt riikliku 
ringmajandusstrateegia ettevalmistamisest on tegemist riiklikult prioriteetse valdkonnaga.

Turismivaldkonna ettevõtetele suunatud seminar- ja koolitusprogrammidega jätkusuutlikkuse teemadel alustatakse 2020. aastal. 
Igal aastal võetakse fookusse konkreetne teema.
2020. aasta koolitusprogrammi teemaks on "Green Key", eesmärgiks anda ettevõtjatele vajalikud teadmised Rohelise Võtme 
märgisega liitumiseks. Koolitusprogramm koosneb 2-3 koolitusest, millele järgneb koolitusel osalenud ettevõtete personaalne 
nõustamine. Koolitus on suunatud turismiettevõtete keskastme juhtidele, ühest ettevõttest on oodatud osalema 2-3 inimest.
Ettevõtete omafinantseering jääb vahemikku 10-30% koolituse maksumusest, koolitusprogrammiga alustatakse 2020. aasta teisel 
poolaastal.
Seminar- ja koolitusprogrammide organiseerimise ja korraldamisega (läbirääkimised lektoritega, koolitusruumide leidmine, 
osalejate kaasamine, teavitus- ja turundustegevused) tegeleb Pärnumaa Arenduskeskuse turismimajanduse koordinaator, kes 
omab antud valdkonnas pikaajalisi kogemusi.



Ettevõtlusaktiivsuse kasv

12 Inkubatsiooni tugiteenused 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

Ettevõtlus- ja elukeskkonna turundustegevused on järjepidevad tegevused, mida viib ellu Pärnumaa Arenduskeskuse 
turundusjuht. Pärnumaa veebilehe www.parnumaa.ee uudiste ja sündmuste all kajastatakse aktuaalseid teemasid ning 
maakonnas toimuvat. Sotsiaalmeedia kanalites tutvustatakse Pärnumaa ettevõtlus- ja elukeskkonda, sh ettevõtjatele ja noortele 
suunatud tegevusi ning Pärnumaa arengusuundi.

Eelduste kohaselt valmib rekonstrueeritud Pärnu Lennujaam mais 2021. Turundustegevustega alustatakse 6-12 kuud enne 
lennujaama avamist. Turundustegevused tellitakse vastava valdkonna teenusepakkujatelt ning need on suunatud lennuühenduse 
sihtriikidesse. Turundustegevuste eesmärgiks on tõsta otselendudega kaetud sihtriikide elanike ja ettevõtjate teadlikkust 
otselendude olemasolust ning Pärnumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna ning puhkamisvõimaluste kohta.
Sobiva teenusepakkuja leidmisega tegeleb Pärnumaa Arenduskeskuse turundusjuht koostöös arenduskeskuse juhi ja teiste 
koostööpartneritega.



20 Turundustegevused 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

Ettevõtlusaktiivsuse kasvu ja edu kiirendamiseks on Pärnumaa ettevõtlusinkubaatoris vaja alustavatele ja tegutsevatele 
ettevõtetele pakkuda kompetentseid inkubatsiooni- ja tugiteenuseid. Ettevõtlusinkubaator tegutseb Pärnumaal aktiivsemalt 2016. 
aastast, alates 2019. aasta algusest on inkubaator virtuaalne.

Arenduskeskuse, kohalike omavalitsuste ja TÜ Pärnu kolledži koostöös on ettevõtlusinkubaatorile loomisel uus füüsiline 
keskkond TÜ Pärnu kolledži hoonesse (MATA ja PKT meetmed), mis annab head eeldused ettevõtlusaktiivsuse oluliseks kasvuks 
Pärnumaal.

Inkubaatorisse sisenevad ettevõtted eelkõige  eelinkubatsiooniprogrammide kaudu, milleks on STARTER, Garage48, alustavate 
 ettevõtjate baaskoolitus, Ettevõtlik pärnakas. Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakub inkubaator tuge oma ettevõtte 

käivitamisel ja/või kasvatamisel. Inkubaator aitab liitunud ettevõttel saavutada ärilised eesmärgid läbi individuaalse 
arenguprogrammi, mis kestab 12-24 kuud. Programmi lõppedes on ettevõttel välja töötatud kindel ärimudel ja loodud edasist 
arengut toetav toimiv meeskond ning ettevõte suudab iseseisvalt müüa oma toodet/teenust või on kaasanud edasisteks 
arenguteks mõeldud investeeringu.

Inkubaatoriga on oodatud liituma mehhatroonika ja inseneeria, rohe- ja keskkonnatehnoloogia, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga, graafilise disaini, tootedisaini, audiovisuaalsete teenuste ja lahenduste ning tervisetoodete ja 
meditsiini valdkonna arendusega tegelevad ettevõtted ning teenusemajandus- ja loomeettevõtted. Inkubaatoriga liitunud 
ettevõtetele pakutakse lisaks nõustamiseenusele koolitusi, seminare, õppe-kontaktreise, messidel osalemist ning mentorite, 
konsultantide ja ekspertide kaasamist. Inkubeeritavatele ettevõtetele korraldatakse koolitusi tootearenduse, müügi, ekspordi, 
avaliku esinemise, finantside, turunduse jms vallas. Korraldatakse regulaarseid kohtumisi ekspertide/mentoritega, osaletakse 
valdkondlikel messidel, külastatakse teiste piirkondade inkubaatoreid, korraldatakse kontaktüritusi jne.

2020. aasta I kvartalis toimub inkubaatori toimimismudeli ja sisutegevuste uuendamine, mentorvõrgustiku laiendamine ja uute 
koostöölepingute sõlmimine, inkubaatori brändi ja turundusstrateegiate uuendamine, virtuaalses inkubatsioonis olevate 
ettevõtete inkubeerimine, inkubantide kaasamine Startup Estonia üritustele ning tulevaste ürituste planeerimine
/organiseerimine.

II kvartalis jätkub mentorvõrgustiku laiendamine, brändi uuendamine, tulevaste ürituste planeerimine/organiseerimine, 
virtuaalses inkubatsioonis olevate ettevõtete inkubeerimine. Lisanduvad turundustegevused (kampaaniad ja postitused 
sotsiaalmeedias, network üritused, infomaterjalid), koostöösuhete ülesehitamine teiste inkubaatorite, teadusparkide ja startup 
kogukonna tugiorganisatsioonidega, uute inkubantide leidmine (läbi otsekontaktide, ürituste, programmide, Ettevõtlik pärnakas, 
alustavate ettevõtjate baaskoolitus, Garage48, Ajujaht jne). Toimub vastava valdkonna inkubantide kaasamine Latitude59 
tehnoloogiamessile Tallinnas, Startup Estonia üritustele.

III kvartalis jätkuvad turundustegevused, tulevaste ürituste planeerimine/organiseerimine, uute inkubantide leidmine ja 
olemasolevate inkubeerimine, koostöösuhete ülesehitamine teiste inkubaatorite, teadusparkide ja startup kogukonna 
tugiorganisatsioonidega. Inkubandid kaasatakse erinevatele üritustele (FutureCo, ettevõtluspäev ja -nädal, mini- ja õpilasfirmade 
ning Startup Estonia üritused). Kõigi eelduste kohaselt tekib inkubantidel võimalus kohtuda mentoritega ning osaleda koolitustel 
uutes KOBARA projekti raames loodud ruumides ning virtuaalsetel inkubantidel võimalus hakata kasutama/rentima inkubaatoris 
ruume.

IV kvartalis jätkuvad turundustegevused, uute inkubantide leidmine ja olemasolevate inkubeerimine. Alustatakse 2021 aastaks 
tegevuste planeerimise ja organiseerimisega. Inkubandid kaasatakse erinevatele üritustele (Playday, mini- ja õpilasfirmade 
üritused, Startup Week, GreenEST summit, Startup Estonia üritused).



Noorte ettevõtlikkuse kasv

15 Koolide ja ettevõtete vaheline koostöö 01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

16 Ettevõtliku õppe ja ettevõtlusõppe rakendamise 
aktiivsusele suuantud tegevused

01.01.2020 31.08.2023

Tegevuse täpsustus:

2020. aasta teisest kvartalist alustatakse aktiivselt inkubaatori turundustegevustega, mis on suunatud rajatava inkubaatori 
tutvustamisele ja uute inkubantide leidmisele.
Turundustegevuste raames korraldatakse kampaaniaid sotsiaalmeedia kanalites, tehakse ja jagatakse postitusi, korraldatakse 
network üritusi, luuakse erinevaid turundusmaterjale (trükised, kleepsud jms) üritustel/messidel jagamiseks. Turundustegevused 
on suunatud ettevõtlusest huvitatud inimestele.

Ettevõtlusinkubaatori ja inkubatsiooniteenuse tutvustamine esinemiste, loengute, ettekannete, inkubaatorit tutvustavate 
materjalide, videote jms kaudu toimub muuhulgas ka järgmistele sihtgruppidele:

eelinkubatsiooni programmis "Ettevõtlik pärnakas" osalejad
alustavate ettevõtjate baaskoolitusel osalejad
mentorklubis osalejad
STARTER meeskonnad
Garage 48 meeskonnad
TÜ Pärnu kolledži ettevõtlus- ja projektijuhtimise tudengid
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ärikorralduse ja väikeettevõtluse õppekava õpilased
Pärnumaa õpilasfirmad
Töötukassa ettevõtlustoetuse saanud ettevõtjad

PATEE tegevuste kaasabil on Pärnumaal käivitunud aktiivne koostöö koolide ja ettevõtete vahel. Programmiperioodil 2015-2016 
alustati koolinoorte õppereisidega ettevõtetesse ja haridusasutustesse, mille kaudu seoti õppetöö eluliste näidetega. Õppereiside 
tulemusena saavad noored ülevaate maakonna ettevõtlusest ja töövõimalustest ning oskavad teha teadlikumaid erialavalikuid. 
Abivahendiks koolidele loodi Pärnumaa Arenduskeskuse veebilehele õpilasi vastuvõtvate ettevõtete andmebaas koos kõigi 
vajalike kontaktidega. Andmebaasis on ca 50 ettevõtet ning seda kasutatakse koolide poolt aktiivselt.

4 aasta jooksul on PATEE kaasabil ettevõtteid külastanud üle 1000 Pärnumaa õpilase. Pärnumaa koolide suurimaks probleemiks 
on transport (maakond suur, vahemaad pikad), mistõttu toetatakse alates 2016. aastast Pärnumaa koolide õppereise transpordi 
korraldamisega. Paljud ettevõtete külastused toimuvad ka väljaspool antud projekti, st külastatakse koolide läheduses asuvaid 

 ettevõtteid või linna koolid kasutavad külastuseks ühistransporti. Koolide huvi õppereiside vastu on suur ning ettevõtjad on 
järelkasvu tagamiseks avatud koostööle.

Uuel perioodil jätkatakse õppereiside toetamisega, sidudes need erinevate õppeainetega ning pannes õpetajad ja õpilased rohkem 
oma tegevust mõtestama ja analüüsima. Transpordi saamiseks tuleb koolil esitada motiveeritud taotlus, kus on ära näidatud 
külastatavad ettevõtted, külastuse eesmärk, kuidas on see seotud õppetööga ning lõimitud erinevate õppeainetega, kuidas 
valmistatakse õpilasi koolis külastuseks ette (kuidas toimub ettevõtte kohta info kogumine, kas valmistatakse ette töölehed jne) 
ning millised on ettevõtte külastuse järgsed tegevused. Piisava info olemasolul tellib arenduskeskus õppereisiks transpordi, 
ebapiisava info korral küsib juurde täiendavat infot ja selgitusi.
Pärnumaa Arenduskeskus jätkab õpilasi vastuvõtvate ettevõtete andmebaasi haldamist ja täiendamist.
Aasta jooksul toimub keskmiselt 15 ettevõtte külastust, õppereisidel osalevate õpilaste arv ca 350.

Haridustöötajate ja õpilaste silmaringi laiendamiseks ning uute ideede saamiseks korraldatakse õppereisise teiste piirkondade 
(sh välisriigid) ettevõtetesse ja haridusasutustesse. Õppereiside käigus tutvutakse ettevõtliku õppe ja ettevõtlusõppe 
rakendamisega koolides, koolide ja ettevõtete vaheliste koostöövõimalustega, eesmärgiga rakendada parimaid praktikaid enda 
koolides.

Õppereisi sihtkoht ja eesmärk valitakse vastavalt fookusgrupile (Ettevõtlikud koolid, ettevõtlus- ja majandusõpetajad, koolijuhid, 
huvijuhid jne). Aasta jooksul toimub 2-4 õppereisi, osalejate arv ühel õppereisil 15-20 inimest.



Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

2_Taotluse lisa 1_Tege... Detailne tegevuskava ja eelarve 05.12.2019 Viivika Vilja 24.5 KB

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

2_Taotluse lisa 1_Tege... Detailne tegevuskava ja eelarve 18.11.2019 Viivika Vilja 24.4 KB

2_Taotluse lisa 1_Tege... Detailne tegevuskava ja eelarve 08.11.2019 Viivika Vilja 24.4 KB

Uuel perioodil jätkatakse mini- ja õpilasfirmade mentorprogrammiga, milles raames pakutakse õpilastele ja õpetajatele 
ettevõtjatest mentorite tuge. Toimuvad koolitused, seminarid, õppereisid nii õpilastele, mentoritele kui ka juhendajatele. 
Korraldatakse maakondlikke võistlusi, laatasid, osaletakse maakondlikel, üle-eestilistel ja piiritagustel võistlustel ning laatadel. 
Maakondlike ürituste korraldusmeeskondadesse kaastakse üha rohkem õpilasi, andes neile sündmuste korraldamisel vastutavaid 
rolle (meeskonna juhtimine, eelarve koostamine, koostööpartnerite kaasamine, turundustegevused, aruandlus jne).

Õppeaasta algab (september) üldjuhul ideede genereerimise ning firmade loomisega (oktoober). Järgmises etapis, kui ideed on 
juba olemas, kaasatakse mentorid tagasiside ning suuniste andmiseks. Korraldatakse või osaletakse õppeprotsessiga haakuvatel 
koolitustel õpilastele (tootearendus, turundus, müük jne). Detsembri alguseks on õppefirmad ning nende tooted ja teenused valmis 
ning alustatakse müügitegevusega. Pärnumaal toimub igal aastal detsembris 2 mini- ja õpilasfirmade laata, kus osalevad firmad 
üle terve Eesti. Jätkatakse laatade korraldamisega, kaasates korraldusmeeskondadesse üha enam õpilasi.

Praktiliste kogemuste omandamiseks tuleb võimalikult palju osaleda erinevatel laatadel Eestis ja piiri taga. Tihtipeale saab 
osalemisel takistuseks transpordi olemasolu. Praktika on näidanud, et ühise transpordi organiseerimisel suureneb ka osalevate 
õppefirmade arv, ühistel bussisõitudel tekib sünergia, õpilased saavad omavahel paremini tuttavaks, tegutsevad ühise eesmärgi 
nimel ning tihtipeale kasvavad neist välja järgmiste aastate sündmuste korraldusmeeskonnad.

Igal aastal toimuvad üle-eestilised võistlused mini- ja õpilasfirmadele, kuhu maakondadest pääsevad edasi vaid parimad. Selleks, 
et anda õpilaste teoreetilistele teadmistele rohkem praktilist väljundit ning võimalust oma teadmised ja oskused proovile panna, 
korraldatakse enne vabariiklikke võistlusi maakondlikud võistlused miniettevõtjatele (töötoad, mini-minifirmad ja minifirmad) 
ning õpilasfirmadele. Maakondlike võistluste korraldusmeeskondadesse kaasatakse õpilasi, andes neile üha suuremaid rolle ja 
vastutust. Maakondlikele võistlustele on kaasatud ka mentorid, kes annavad õppefirmadele tagasisidet ning osalevad žürii töös.
Õppeaasta võetakse kokku õpilaste, mentorite ja juhendajate ühise arengupäevaga, kus analüüsitakse möödunud õppeaastat ja 
seatakse sihid uueks õppeaastaks.

Ettevõtliku kooli võrgustik on maakonnas aktiivselt tegutsenud alates 2016. aastast. Võrgutikku kuulub . 13 Pärnumaa kooli
Maakondliku  on arendatud seminaride, koolituste, õppereiside, võistluste jne kaudu. Võrgustiku eestvedajaks võrgustiku tegevusi
on küll arenduskeskus, kuid üha enam teevad haridusasutused omavahelist koostööd erinevate projektide raames. 
Arenduskeskus jätkab võrgustiku eestvedamist koolituste, seminaride, õppereiside, võistluste kaudu. Jätkatakse ettevõtlus- ja 
majandusõpetajate võrgustiku eestvedamist, tuuakse maakonda erinevate koostööpartnerite koolitusi eesmärgiga laiendada mini- 
ja õpilasfirmade tegevust ning tõsta nende tegevuse kvaliteeti.

Koostöös TÜ Pärnu kolledžiga suunatakse teravik haridusinnovatsioonile, nüüdisaegse õpikeskkonna loomisele ja arendamisele, 
  et meie õpetajad ja õpilasfirmade juhendajad oleksid valmis lahendama 21. sajandi hariduse ülesandeid. Toimuvad ainetevahelised

 lõimingud, õpetajate omavaheline koostöö, strateegilise mõtlemise/juhtimise arendamine, pidevalt uute koostöövõimaluste 
otsimine, enda meeskonna võimekusse panustamine ning tänapäevase õppemetoodika (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, 
õppevormid) arendamine ja kasutusse võtmine.

Projekti raames tehakse koostööd maakondlike ja üle-eestiliste koostööpartneritega (Töötukassa, Kaubandus-Tööstuskoda, KOV, 
Junior Achievement Eesti, Mektory, TÜ Pärnu kolledž jt).

Lisage detailne tegevuskava koos eelarvega:

Kirjeldage miks just need tegevused on valitud 
eesmärkide saavutamiseks, eelnevatele 

kogemustele, õppetundidele, küsitlustele, 
uuringutele viidates:

Tegevuste valikul on lähtutud erinevatest uuringutest/analüüsidest, strateegilistest 
eesmärkidest, haridusasutuste ja ettevõtjate tagasisidest ning varasema perioodi 
kogemustest.

https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/ettevotlik-kool/ettevotliku-kooli-programmiga-liitunud-parnumaa-koolid/
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/noortele/ettevotlik-kool/ettevotliku-kooli-sundmused/


Projekti meeskond: Projekti tegevusi viib ellu Pärnumaa Arenduskeskuse meeskond, kes omab 
ettevõtluse ja noorte ettevõtlikkuse arendamisel laiapõhjalisi kogemusi ja pädevusi:

Margit Kool - alustavate ettevõtete ettevõtluskonsultant, kes lisaks ettevõtete 
nõustamisele korraldab alustavate ettevõtete baaskoolitusi (kaks 7-päevast 
koolitust aastas), mentorklubi ning ettevõtluspäeva (ca 150 osalejat), on 
lektoriks alustavate ettevõtete baaskoolitusel ning veab eest Pärnumaa 
naisettevõtjate võrgustikku (ca 500 liiget).
Svea Uusen - pikaaegse ettevõtete juhtimise kogemusega tegutsevate 
ettevõtete konsultant, kes vastutas Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ 
teemabloki "Teadmistepõhine majandus - tasuvad ja targad töökohad" eest 
ning alustas Pärnumaal ettevõtete digitaliseerimise ja ringmajanduse alase 
teadlikkuse tõstmise programmiga.
Viivika Vilja - noorte ettevõtlikkuse ja PATEE projektijuht, kes on loonud 
Pärnumaa Ettevõtlike koolide ning ettevõtlus- ja majandusõpetajate 
võrgustiku, algatanud mini- ja õpilasfirmade mentorprogrammi ning 
käivitanud suuremahulise koostöö koolide ja ettevõtete vahel. Osalenud 
Pärnumaa PATEE erinevate tegevuste rakendamisel (ettevõtlusvaldkonna 
tegevused, elu- ja töökoha turundus, ettevõtlusinkubatsioon).
Hando Murumägi - turismimajanduse koordinaator, kes vastutas Pärnumaa 
Arengustrateegia 2035+ turismi teemabloki eest ning osales riigi 
turismiarendusstrateegia loomisel. Lisaks vastutab Hando igapäevaselt Pärnu 
turismiturunduse eest, korraldab erinevaid seminare/koolitusi, koordineerib 
koostööd EASi turismiarenduskeskuse ja sihtkoha vahel ning teeb koostööd 
Pärnu turismiettevõtjatega.
Silver Smeljanski - ettevõtlusinkubaatori projektijuht, õppinud rahvusvahelist 
ärijuhtimist ja turundust ning seotud iduettevõtlusega alates 2012. aastast. 
Silver on osalenud mitmetel Garage48 üritustel ja pajudel iduettevõtluse 
koolitustel, läbinud Ajujahi koolitusprogrammi ning asutanud mitmeid 
ettevõtteid (Pärnus tegutsev vabakontor Forwardspace ning Baltikumi 
esimene pakendivaba toidupood Paljas Pala).

Pärnu lennujaama turundustegevusteks kaasatakse pädev, vastava valdkonna 
koostööpartner.

Tegevused on kooskõlastatud kohalike omavalitsustega, kelle poolt on tagatud 
nõutud omafinantseering.

Riskijuhtimine: Sihtrühma vähene huvi - ettevõtete ja haridusasutuste kaasamine tegevustesse 
toimub erinevate kanalite kaudu: läbi avalikkusele suunatud turundustegevuste, 
arenduskeskuses igapäevaselt toimuvatel nõustamistel, koostööpartnerite kaudu jne. 
Tegevuste planeerimisel jälgitakse konkureerivate sündmuste toimumisaegu, 
vältides ürituste ajalist kattumist. Tegevused planeeritakse pikalt ette, suurt rõhku 
pööratakse tegevuste kvaliteedile, st tegevusi viivad läbi vastavate valdkondade 
spetsialistid. Toimub pidev kommunikatsioon ja selgitustöö tegevustega loodavatest 
väärtustest ettevõtetele ja haridusasutustele.

Sihtriigid ei ole koostööks avatud - tegevuste planeerimisel kaasatakse sihtriikides 
olevaid koostööpartnereid, tegevused planeeritakse pikalt ette.

Koostööpartnerite erinevatest huvidest tekkivad konfliktid - tegevuste eest 
vastutajad, tegevuste eesmärgid ning ülesanded on koostöö alguses selgelt kokku 
lepitud, toimib omavaheline kommunikatsioon.



Eelarve

Üldtingimused

Projekti maksumus

Tegevuste eelarve

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Projekti 
tegevuse tunnus

Projekti tegevuse nimetus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Ettevõtete areng ja kasv

5 Õppe-kontaktreisid 14 316,67 3,17

6 Seminar- ja koolitusprogrammid 21 000,00 4,65

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Taotletud toetuse määr (%): Kõigil tegevustel sama

Kas projektiga teenitakse tulu?: Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Kogumaksumus (EUR): 451 916,67

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 451 916,67

Taotletud toetuse määr (%): 84,00

Taotletav toetuse summa (EUR): 379 610,00

Omafinantseeringu summa (EUR): 72 306,67

Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%): 15,00



21 Otsene personalikulu 40 000,00 8,85

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 75 316,67 16,67

Konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond

7 Seminar- ja koolitusprogrammid 17 600,00 3,89

22 Otsene personalikulu 20 000,00 4,43

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 37 600,00 8,32

Ettevõtlusaktiivsuse kasv

12 Inkubatsiooni tugiteenused 63 000,00 13,94

20 Turundustegevused 32 000,00 7,08

23 Otsene personalikulu 100 000,00 22,13

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 195 000,00 43,15

Noorte ettevõtlikkuse kasv

15 Koolide ja ettevõtete vaheline koostöö 18 900,00 4,18

16 Ettevõtliku õppe ja ettevõtlusõppe rakendamise aktiivsusele suuantud tegevused 32 100,00 7,10

24 Otsene personalikulu 60 000,00 13,28

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 111 000,00 24,56

Horisontaalsed kulud

26 Ühtse määra alusel kulud 33 000,00 7,30

Kokku (EUR): 33 000,00 7,30

VALDKOND KOKKU (EUR): 451 916,67 100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku

Tegevusi viivad ellu Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid, vajadusel palgatakse tegevuste elluviimiseks osalise 
koormusega vastava valdkonna spetsialist.

Tegevusi viib ellu Pärnumaa Arenduskeskuse turismimajanduse koordinaator (0,3 ametikohta).

Tegevusi viib ellu Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori projektijuht (1,0 ametikohta).

Tegevusi viib ellu Pärnumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive (PATEE) projektijuht (0,5 ametikohta).



ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 451 916,67



Rahastajad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Rahastaja nimi Rahastaja täpsustus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus 72 306,67 16,00

Omafinantseeringu summa (EUR): 72 306,67 16,00

Taotletud toetuse summa (EUR): 379 610,00 84,00

KOKKU (EUR): 451 916,67 100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 451 916,67

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 451 916,67

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

PATEE garantiikiri.asi... Muu 08.11.2019 Viivika Vilja 86.7 KB

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid.

Muud dokumendid (vajadusel):



Esitamine

Rakendusüksusele  projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadataesitatava : taotlus_2014-
2020.5.04.19-0395_05122019_171548.pdf

Rakendusüksusele  viimase allkirjastatud projekti taotluse versiooni saate alla laadida ja üle vaadata siitesitatud : taotlus_2014-2020.5.04.19-
0395_02122019_160222.asice

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (registrikood 
90014158) esindamiseks: .Kontrolli äriregistri registrikaarti siit

Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse 
 aluselseaduse § 39 lõike 10

Kinnitan, et olen teadlik, et  nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustataksestruktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3
Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad 
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada 
kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise 
alused
Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel
Kinnitan, et nõustun toetuse andja õigusega järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile

Kinnitan, et minu ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud

Kinnitan, et projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

Kinnitan, et olen teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi 
andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte

Kinnitan, et nõustun, et toetuse andja võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega 
kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks

Kinnitan, et minul ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud 
nõuetele

Kinnitan, et minul ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, 
organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme määrusele

Kinnitan, et teavitan viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada 
taotluse kohta otsuse tegemist

Kinnitan, et toetust ei anta projektile, mille raames on tegevus lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata 
sellest, kas kulud on tasutud.

Kinnitan, et olen perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt 
tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse 
esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab 
allkirjastaja esindusõigust.

Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida .siit

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

https://ariregister.rik.ee/mobile/mobile.py?&page=ev_info&ark=90014158#tabs-3
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://installer.id.ee/?lang=est


Allkirjastaja andmed

(allkirjastatud digitaalselt)

Ees- ja perenimi: Erik Reinhold

Allkirjastamise aeg: 05.12.2019 17:16


