Tartumaa Arendusseltsi infokiri jaanuar 2010
Teie ees on meie elektrooniline infokiri. Infokirja toimetavad Kristiina Liimand ja Kaidi
Randpõld, tel. 7430088, kristiina.liimand@tas.ee, Vaksali 17A, Tartu. Infokirja sisu aitate
kokku seada teie, kui esitate uudised ja teated oma ettevõtmiste kohta tegevjuhile. Infokiri
kodulehel www.tas.ee
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1. UUDISED
1.1.

Mis toimub jaanuaris-veebruaris

Alanud on projekt „Liikuv ettevõtlusnõustaja“
Ettevõtluse elavdamiseks ja tugevdamiseks maapiirkonnas on Tartumaa Arendusselts
algatanud projekti „Liikuv ettevõtlusnõustaja“. Projekt on mõeldud TASi piirkonnas
tegutsevatele ja alustavatele ettevõtjatele ning neile, kellel on soov hakata ettevõtjaks.
Nõustamistegevus algas jaanuaris 2010.
Vaata! http://www.tas.ee/est/uudised/14/
Projektitaotluste vastuvõtmine
Tartumaa Arendusselts võtab pidevalt vastu projektitaotlusi. Avatud on kõik 6 meedet:
1. Noorte suurema sidususe saavutamine kogukonnaga
2. Kogukondade jätkusuutlikkuse arendamine ja tugevdamine
3. Asukohapõhiste toodete ja teenuste arendamine
4. Väike-ettevõtluse toetamine
5. Puhketegevuste mitmekesistamine ja majandustegevuse keskkonnasäästlikkuse
suurendamine
6. Võrgustike arendamine ning teadmiste ja kogemuste vahetus.
Tartumaa Arendusselts nõustab projektitaotlejaid ja võtab vastu taotlusi E-R kell 9:00-17:00.
Kindlasti vajalik etteregistreerumine. Telefon 743 0088, mobiiltelefon 5340 9873 ja e-post
kaidi.randpold@tas.ee, tas@tas.ee. Postiaadress on: Vaksali 17A, Tartu 50410.
Meetmete ja taotlemistingimustega saab tutvuda meie kodulehel www.tas.ee
Meetmete infopäev 03. veebruar
03. veebruar toimub Waide motellis Tartumaa Arendusseltsi ja Võrtsjärve Ühenduse
LEADER meetmete ühine infopäev. Eesmärk on leida vastused projektide menetlemisel ja
elluviimisel tekkinud küsimustele.
Infopäeval selgitavad PRIA konsultandid arvete osalise tasumise võimalust, projekti
taotlemisega seotud aruandlust, MTÜ teenusepakkumisega seonduvat ja vastavad
taotlemisega seotud küsimustele. Tartumaa Arendusselts ja Võrtsjärve Ühendus tutvustavad
taotlemise võimalusi LEADER programmist läbi põnevate edulugude.
Tartu Ärinõuandla konsultandiga arutleme sotsiaalse ettevõtluse teemal - MTÜ
majandustegevus. Kuuleme ettevõtjaile kasulikest toetusvõimalustest nii EASist kui mujalt
ning uuest ja põnevast nõustamisprojektist. Sildfinantseerimise võimalustest annavad ülevaate
ärikonsultandid Sampo Pangast ja Swedbank-ist.
Kui Teil on seoses päevakavas olevate teemadega tekkinud küsimusi, siis palun need saata
ette aadressile liilia.raimets@tas.ee. Registreerimine ja info Tartumaa Arendusseltsi kodulehel
http://www.tas.ee/est/tegevuskalender/17.
Tourest 2010 osalemine 12.-14. veebruar
Tartumaa Arendusselts ootab huvilisi, et ühiselt osaleda ka sellel aastal turismimessil Tourest
2010. Mess toimub 12.-14. veebruar Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas. Osaleme
Eesti suurimal rahvusvahelisel turismimessil (vt. www.tourest.eu) koos SA-ga Tartumaa
Turism.
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Eelmisel aastal olid Tartumaa Arendusseltsi kutsel messil osalemas mitmed turismiettevõtjad
ja ühenduste esindajad: MTÜ Saadjärve Jahtklubi, Alatskivi loss ja lossi restoran, Kivi
Puhkemajad, Peipsiveere Köögiviljaühistu ja MTÜ Piiri Peal. Võnnu suvine suurüritus
"Kaera-Jaani võistutantsimine" köitis rahvatantsuhuviliste tähelepanu (vt. Tourest 2009 fotod
ja artikkel).
Tourest on heaks võimaluseks rikastada oma teadmisi nähes, milliseid huvitavaid tooteid ja
teenuseid teised Eesti turismiedendajad pakuvad.
Messile registreeruda saad meie kodulehel http://www.tas.ee/est/tegevuskalender/16.
Kontaktandmed: kaidi.randpold@tas.ee; 743 0088; 5358 4035. Samuti võid messile kaasa
anda tutvustavaid materjale.
1.2.

Ülevaade toimunud üritustest

„Uuenduste otsingul e-turunduskoolitus 27. jaanuar
27. jaanuaril toimus ettevõtjate ja MTÜde arenguprogrammi e-turunduskoolitus, mille kaudu
osalejad said teadmised oma toodete ja teenuste tutvustamiseks Internetis. Koolitust viis läbi
pikaajalise turismi turundamise kogemusega Aivar Ruukel. Netiturundamisega alustamiseks
sobivad hästi Facebook, Twitter ja U-tube.
Vaata! Aivar Ruukeli slaidid http://www.slideshare.net/Ruukel/uuenduste-otsinguleturunduskoolitus
Noortefondi ideekohvik 22. jaanuar
22. jaanuaril toimus Tartus Loomemajanduskeskuses Tartumaa Noortekogu, Kodukant
Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Arendusseltsi osalusel noortefondi ideekohvik.
Tartumaa Arendusselts plaanib avada sel aastal uue noortefondi, millest maapiirkonna noored
saavad taotleda toetust oma tegevuste elluviimiseks. Ideekohvikus jõudsime ühisele
arusaamisele, et rahastatavad tegevused on seotud noorte eneseusu tugevdamisega, avatuse ja
tolerantsuse suurendamisega ning ühiskondlike väärtuste edendamisega. Peatselt saate
noortefondiga juba lähemalt tutvuda TASi ja Tartumaa Noortekogu kodulehtede kaudu.
Tartumaa tunnustab ideekohvik 07. jaanuar
07. jaanuaril toimus Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsis kõigi Tartumaa arendajate osalusel
ideekohvik – Tartumaa tunnustab. Ürituse eesmärk oli jõuda ühisele nägemusele, kuidas me
kõik koostöös saame inimesi tunnustada ja millised on esimesed vajalikud sammud. Ühiselt
arutelude tulemusena leiti, et oluline on alustada tunnustuskohvikutega kohapeal valdades.
Avada selleteemaline diskussioon ja anda panus tunnustamiskultuuri edendamisele.
TASi üldkoosolek 10. detsember
10. detsembril toimus TASi üldkoosolek Reola kultuurimajas. Peamised teemad olid: 2009.a.
tegevuse ülevaade ja eelarve täitmine; 2010.a. rakenduskava tutvustamine ja eelarve;
põhikirja muutmine ja juhatuse liikmete valimine.
Vaata! Üldkoosoleku protokoll http://www.tas.ee/est/uldkoosolek/
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Projektide hindamine 26. november
26. novembril toimus eelmise aasta viimane hindamiskomisjoni koosolek. Kokku laekus 51
projektitaotlust, millest 47 esitati hindamisele. PRIAle esitamiseks said heakskiidu 29 taotlust
toetussummas 2 535 731,20 krooni.
Kokku menetleti eelmisel aastal 190 taotlust, neist 99 said positiivse rahastamisotsuse.
Vaata! Kinnitatud taotlused http://www.tas.ee/est/kinnitatud-taotlused/
Saarte Koostöökogu külastas TASi 26. november
26. novembril külastas TASi Saarte Koostöökogu (www.skk.ee). Kohtumisel vahetati
kogemusi LEADER-meetme rakendamise ja organisatsiooni arendamise kohta.
Seminar „Vabaühendused – teenuste osutajad?!“ 25. november
25. novembril toimus Atlantises MTÜde teenuste arendamise seminar, millel esinesid
praktiliste kogemustega MTÜd Tartumaalt ja väljastpoolt. Rühmatööna arutlesime gruppides,
millised on need teenused, mida me maal vajame ja mida MTÜd saaksid pakkuda.
Vaata! Ettekanded ja rühmatöö kokkuvõte http://www.tas.ee/est/koolitused-ja-oppereisid/

KOOLITUSED ja FONDID
Koolitused
Äriregistrile elektroonilise majandusaasta aruande esitamise seminar, mis toimub 9.
veebruar 2010. a. Atlantise Konverentsikeskuses
Alates 2010. aasta 1. jaanuarist esitavad kõik äriühingud, mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kes koostavad konsolideerimata raamatupidamise aruandeid Eesti hea
raamatupidamistava alusel, elektroonse aruande Äriregistri ettevõtjaportaalis, täites selleks
etteantud vormid.
Seminaril juhendatakse, kuidas aruannet esitada elektrooniliselt ja allkirjastada kõigi juhatuse
liikmete poolt nii ID-kaardi ja/või Mobiili-ID vahendusel.
Loe lähemalt:
http://www.tartu.ee/?page_id=16&lang_id=1&menu_id=1&lotus_url=/ettevotlus.nsf/0/61DC
D203F67EA4A0C2257682004D3D56
Meeskonna juhtimine
09.03.2010-16.03.2010. a. korraldab Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond kahepäevase
koolituse „Meeskonna juhtimine“.
Loe lähemalt:
http://www.tartu.ee/?page_id=16&lang_id=1&menu_id=1&lotus_url=/ettevotlus.nsf/0/9E828
B47499DD032C22576B1004DC801

Mittetulundusühenduste baaskoolitus Tartus märts-aprill 2010
Mittetulundusühenduste (mittetulundusühingute, sihtasutuste) institutsionaalse võimekuse ja
professionaalsuse tõstmiseks korraldab Tartu Ärinõuandla 3-päevaseid mittetulundusühenduste baaskoolitusi, mille eesmärk on mittetulundusühenduste juhtide teadlikkuse tõus
mittetulundusliku tegevuse õiguslikust ja ühiskondlikust raamistikust ning nende teadmiste
rakendamine oma ühenduses.
Loe lähemalt: http://www.tartu.ee/arinouandla/index.php?id=223&leht=16
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Tartu Ärinõuandla koolitused ja uudised
Loe lähemalt: http://www.tartu.ee/arinouandla/
Tartu LV ettevõtlusosakonna koolitused ja infopäevad
Loe lähemalt: http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=1&page_id=16
Fondid
Kultuurkapital
Taotlusi saab esitada kultuuri-, spordi-, noorsootööalasteks projektideks. Eesti Kultuurkapital
vaatab taotlusi läbi neli korda aastas (I, II, III, IV jaotus). Taotluste esitamise tähtajad on 20.
veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.
Loe lähemalt: http://www.kulka.ee/?mid=108
Noortefond
Avatud Ühiskonna Instituudi (Open Society Institute, OSI) noortealgatuste programm on
loodud selleks, et toetada noorte arengut aktiivseteks kodanikeks – inimesteks, kes tahavad ja
suudavad mõjutada avalikku elu ning edendada avatud ühiskonna põhimõtteid.
Noortefond julgustab 15-29 aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe,
kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond
väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud
on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult kui vormilt.
Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/programs/11/
Avatud ühiskonna eriprogramm
Avatud Eesti Fond kuulutas välja konkursi kodanikuühendustele, et aidata neil
majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes.
Loe lähemalt: http://www.oef.org.ee/et/contest/20090722092810/
Hasartmängumaksu Nõukogu
Mittetulundusühingutele spordi-, teadus-, haridus-, kultuuri-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini-,
hoolekandeprojektide ja vanurite ning puuetega inimeste projektide teostamiseks.
2010. aasta koosolekud toimuvad: 22. veebruar, 22. märts, 19. aprill, 17. mai, 21. juuni, 19.
juuli, 23. august, 20. september, 18. oktoober, 22. november, 20. detsember.
Loe lähemalt: http://hmn.riik.ee/?id=1072
EAS - välismessi toetus
Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
- välismessil osalemine eksponendina (individuaalselt või ühisstendiga).
- välismessi külastus (individuaalne külastus või organiseeritud ühiskülastus).
Loe lähemalt: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/vaelismessitoetus/ueldist
Arendustöötaja kaasamise toetus
Eesmärk on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine.
Loe lähemalt: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/arendustoeoetaja-kaasamisetoetus/ueldist
Koolitusosaku toetus
Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosaku abil saavad
FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust organisatsioonidelt, kes on kantud
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teenusepakkujate nimekirja. Tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste
taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.
Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks.
Loe lähemalt: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosakutoetus/ueldist
Starditoetus on muutunud ettevõtjale atraktiivsemaks ja lihtsamini kättesaadavaks
Alates 16.augustist 2009 lihtsustusid stardi- ja kasvutoetuse programmi tingimused ja EAS on
alustanud uutel tingimustel taotluste vastuvõtmist. Muutuste kohaselt on edaspidi suuremal
hulgal alustavatel ettevõtjatel võimalik kiiremini ning suuremas ulatuses toetust taotleda.
Loe lähemalt:
http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=443
EAS – arendustöötaja kaasamise toetus
Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime
suurendamine, mille tulemusena: arendatakse ettevõtetes uusi tooteid, teenuseid,
tehnoloogiaid ja protsesse või täiendatakse oluliselt olemasolevaid; suureneb ettevõtete
rahvusvaheline turundusvõimekus; areneb ettevõtete ärimudel; paraneb ettevõtete ning
teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöö. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Loe lähemalt
http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2500&Itemid=1014
KredExi käendusega stardilaen alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtjatele
Alustav ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtja saab nüüd taotleda KredExi käendusega
stardilaenu senise 500 000 krooni asemel kuni miljoni krooni ulatuses. Sellest kuni 500 000
krooni saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, 500 000
krooni ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks.
Loe lähemalt http://www.kredex.ee/11583
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