
FOOKUSES

Head ettevõtjad, kutsume Teid osalema projektis „Liikuvad ettevõtlusnõustajad Tartumaal“, mille

raames pakume maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele

nende endi juures.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkonna ja

Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas, et toetada piirkonna kohalikke

ressursse väärindavaid ettevõtteid ning soodustada uute toodete ja teenuste arendamist. Samuti

on projekti üheks eesmärgiks või olemasolevate tugevdamine

turismi ning väiketootmise vallas, kaasates sellesse senisest enam ka kohalikke omavalitsusi.

Projektiga alustavad Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas tööd .

„Töötan praegu kolmandat aastat Tartu Ärinõuandlas ettevõtluskonsultandina, kuid

väikeettevõtjate nõustamisega olen tegelenud juba 12 aastat. Ettevõtlusalaste küsimustega käib

minu juures keskmiselt 200-300 inimest aastas. Olen aidanud koostada äriplaane ja euroraha

taotlusi peaaegu kõigi tegevusvaldkondade ettevõtetele EASilt, PRIAlt, Töötukassalt või pankadest

lisaraha saamiseks ja ettevõtete arendamiseks. Varasemat tegevjuhi töökogemust on mul üheksa

aasta jagu.”

„Olen paariaastase ettevõtjakogemuse, ettevõtete nõustamiskogemuse ning

seitsme aastase turundusjuhi töökogemusega. Lemmikteemadeks on mul teenuse või toote

kvaliteet, turundus, müük, koostöö ja arendustegevused. Kõige kodusemalt tunnen end

turismivaldkonnas.“

„Olen turundusele ja väikeettevõtete arendamisele keskendunud konsultant, kes

on hetkel ise seotud mitme projekti vedamisega ning lisaks õppimisega Tartu Ülikooli

doktoriõppes majanduses. Ligikaudu kuue aasta pikkune projektide kirjutamise kogemus ning

sama pikk koolituskogemus on minu juurde juhatanud rohkem kui 200 erinevat ideed ja äriplaani,

alustavate ettevõtjate koolitustel on osalenud aastate jooksul rohkem kui 500 inimest. Minu

tugevuseks nõustamisel on eelkõige strateegilise visiooni ja ettevõtte arengu tunnetamine ning

lahtimõtestamine, samuti erinevate turundustegevuste ja –väljundite pakkumine ja

kaardistamine.“

Projekti ootame osalema eelkõige (alla 10 töötaja), kes vastavad TASi

strateegiale (vt. täpsemalt www.tas.ee) ja on (loodus, kultuur,

puhkemajandus) väärindavad. Iga nõustatava kohta on arvestatud kuni 12 tundi nõustamist

(välistatud on projektide ja äriplaanide kirjutamine).

Projekti kestvuseks on üks aasta ja nõustamisega alustame veebruari keskpaigast. Kuna

nõustatavate arv on lähtuvalt projekti mahust piiratud, siis palume projekti kandideerimiseks

saata oma sooviavaldused hiljemalt meiliaadressile .

1. Ettevõtte nimi, tegevusala ja –koht;

2. Töötajate arv;

3. Kirjeldage palun vabas vormis, milline on täna teie ettevõtte kitsaskoht/vajadus, mida

parandada või arendada soovite?

4. Kontaktandmed (kontaktisik).

Järgmine võimalus projekti kandideerimiseks on 2012 a. kevadel.

Lisainfot saab TASi projektijuhilt Triin Läänelt; telefon 53029203, e-mail ja

personaalset tasuta nõustamist

ettevõtluse tugiteenuste laiendamisele
tugevdamisele

koostöövõrgustike moodustamine

kolm ettevõtlusnõustajat

mikroettevõtteid
kohalikku ressurssi

6. veebruariks 2012

Sooviavaldus peaks sisaldama järgmist infot:

Tiiu Toots:

Liis Pärtelpoeg:

Andres Agan:

triin@tas.ee

triin@tas.ee

www.tas.ee

Juhul kui teil

on midagi, mida

tahaksite TAS-i

infolehes edaspidi

avaldada, andke

sellest julgesti

teada.
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Uuenduste otsijad alustasid uue arenguprogrammiga

TASi infopäevad valdades

Taotluste esitamise tähtaeg on jaanuari lõpus

Tulevikukool Tartumaal

Jaanuari teisel nädalal kogunesid Tartumaa ja Valgamaa aktiivsed inimesed, kes soovivad oma
olemasolevaid tooteid ja teenuseid arendada uuele tasemele või leida uus ja innovatiivne idee.

Kahe maakonna peale on selle aasta uuendajate gruppi mahtunud 26 särasilmset inimest.

Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel ellukutsutud pikaajalise

arenguprogrammi „UUENDUSTE OTSINGUL“ sihiks on tõsta osalejate võimekust uuenduslikult

mõelda, mitmekesistada tänaseid tegevusi, algatada projekte ning kaasavalt ellu viia uusi

lahendusi. Loe lähemalt

Uutest sündinud või uuele arengutasemele jõudnud ideedest kuuleme maikuus, kui uuenduste

otsijad oma koolitusprogrammiga lõpetavad.

Tartumaa Arendusselts korraldab jaanuarist aprillini infopäevi valdades, kus antakse ülevaade

TASi toetusmeetmetest ning TASi poolt korraldatavatest koolitustest ja projektidest, kus on

võimalik osaleda.

Infopäevad on osalejatele tasuta ning täpsemat teavet infopäevade kohta saab TASi veebilehe

kalendrist,

Võnnu vald

- Mäksa vald

- Tähtvere vald, Laeva vald

Taotlusi võtame vastu jooksvalt, kuid seoses hindamiskomisjoni tööga on tähtajad

,

Nii nagu ka varem, soovitame enne tulla TASi meetmekonsultandiga.

Kohtumiseks lepi kokku aeg nõustaja Kaidi Randpõlluga ( ).

toimub Tartumaal järjekordne noorteseminar, kus noored saavad kaasa

mõelda, millised võiksid koolid tulevikus olla ning mida nad saaksid ise selleks ära teha, et koolid

vastaksid nende ootustele.

Mõte kooliteemalise seminari korraldamiseks tekkis eelmisel noorteseminaril („Lööme

maakonna rahvusvaheliselt särama!“), kus tulevikukülasid ehitades kerkis sageli esile koolidega

seonduv – noored tõid välja mitmeid aspekte, mille poolest võiksid tulevikukoolid tänapäeva

koolidest erineda.

3-päevane noorteseminar sisaldab nii loovustreeninguid kui ka tulevikukoolide ideede

väljatöötamist ning esitlemist. Esialgsesse programmi on lisandunud Haridus- ja Teadus-

ministeeriumi ning Intellektika külastus!

Seminarile on oodatud noored üle Eesti vanuses 12-16.

Täpsem info ja registreerimine seminari kohta kodulehel: .

Jaanuari infopäevad:
18. jaanuar -
19. jaanuar

26. jaanuar

31. jaanuar,
17. aprill 25. september.

10.-12. veebruar 2012

www.tas.ee

www.tas.ee

kaidi.randpold@tas.ee

www.tas.ee

oma ideest rääkima

Taotluse esitamise kohta leiad infot:

http://www.tas.ee/tulevikukool



LINC toimub sel aastal Lõuna-Eestis

Remondihalli täiustamine Konguta vallas

Euroopa tegevusgrupid on varasemal kahel aastal kogunenud Saksamaal ja

Austrias. 2012. aasta ühiskonverents LINC ( )

viiakse läbi Eestis 12. – 16. juunil.

LINCi põhieesmärgiks on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa

Leader alade vahel. Üritusel on kombineeritud omavahel töine arutelude osa koos

spordiüritustega. Kohaliku omapära esiletoomiseks ja tutvustamiseks on Euroopa

buffet, kus erinevad riigid tutvustavad oma toite.

Meie programmis on esinduslik avamistseremoonia, mis algab raekoja platsil ja

kulgeb edasi Ahhaas; spordiprogramm Mammastes, mis tutvustab eestlastele

iseloomulikke alasid; väljasõidud koos talgutega nelja erinevasse Lõuna-Eesti

piirkonda. Selle aasta konverentsiteemaks on kaasamine ja vabatahtlik töö. Läbi

kaasamise fookuse arutletakse maapiirkonna arengu seisukohast olulistel

teemadel: kohalik toit, noored ja seeniorid, maaturism, kogukonnateenused,

taastuv energia.

Eestipoolsed konverentsikorraldajad on TAS, Piiriveere Liider, Põlvamaa Part-

nerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Maamajanduse

Infokeskus.

Konguta vallas elava Toivo Saarela TASi esitatud projekti eesmärgiks oli Kase talu remondihalli

seadmete soetamine, ettevõtte tegevuse mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine.

Tänaseks on Taivo Saarela oma eesmärgi täitnud. Projekti raames oli plaanis soetada auto

värvikamber, värvipüstolite komplekt, kahe postiga tõstuk ja kruvikompressor. Praeguseks on

neljast seadmest soetatud kaks. Tänu projektile on töötamine muutunud kergemaks ja kiiremaks.

Uute seadmete kasutuselevõtuga on suurenenud remondihalli kliendibaas, vähenenud on

klientide ooteaeg, lisaks on tõusnud töökvaliteet.

Ettevõtte omanik Toivo Saarela sõnas: ''Kuna enne puudus autotõstuk, siis ei olnud võimalik

paljusid lukksepatöid teha. Nüüdseks on see probleem lahendatud.'' Saarela sõnul ei oleks ilma

toetuseta suudetud projekti ellu viia.

TAS toetas FIE Toivo Saarela Kase talu remondihalli projekti ja seadmete soetamist 30 643 euro

ulatuses.

Leader Inspired Network Community

12 –14 2012. . juuni

LINC
Lõuna-Eestis

ESTONIA

FINLAND

EDULOOD

EDULOOD



FONDID RAHATAOTLUSTEKS

INNOVE taotlusvoor „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”

Šveitsi Vabaühenduste Fondis kolmanda ja avaliku sektori koostööprojektid

Regionaalsete investeeringute toetamine

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogrammid

KIKi programm veekogude seisundite parandamiseks

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

EASi erinevad programmid

PRIA erinevad toetusprogrammid

http://www.innove.ee/34897

http://www.kysk.ee/?s=756

http://eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-

arendamine/hasartmaengumaksust-regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-

programm/ueldjutt

http://www.norden.ee/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=57:avaliku-

halduse-mobiilsusprogrammi-toetuse-taotlemise-taehtaeg

http://www.kik.ee/et/uudised/642-avanes-iii-taotlusvoor-vooluveekogude-seisundi-

parandamiseks.html

http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:avati-eesti-

laeti-vene-piiriuelese-koostoeoe-programmi-teine-piiratud-taotlusvoor&catid=196:mtued-

ja-kovid&Itemid=738

www.eas.ee

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/

FONDID


