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Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk

1 5R2018

1015SA-

2888

Elva 

Puhkepiirkond 

uue 

ideepangaga 

Läti turule

Vapramäe-

Vellavere-

Vitipalu 

Sihtasutus

Nõo 38780,8 Projekti partnerid on 

Hellenurme 

Veskimuuseum MTÜ, 

Loodusvaht OÜ, Luke 

Mõis SA, MTÜ Elva 

Puhkepiirkond, SA Elva 

Kultuur, Vapramäe-

Vellavere-Vitipalu SA, 

Waide OÜ/Waide 

motell.

Projekti tulemusena on osaletud kahel aastal 

Balttour turismimessil Riias (2020, 2021) ja välja 

on andnud ühistrükis Läti turule minekuks 

(keeled eesti, inglise, läti).

Koolituste käigus on valminud esimese aasta 

lõpuks uute ideede pank, mida täiendatakse 

kahel järgneval aastal ning mis on aluseks uute 

ja innovaatiliste toodete ja teenuste tekkimiseks 

piirkonnas. Projekti lõppedes on piirkonna 

ettevõtetes valminud vähemalt 6 uut 

toodet/teenust.

Otseseks sihtgrupiks on Elva puhkepiirkonna 

partneid (10), liituvad partnerid (5) ja Elva 

piirkonna retkejuhid (20 inimest).

Kaudseks sihtgrupiks on: piirkonna külastajad nii 

Eestist kui Lätist, puhkepiirkonna ettevõtjad, 

piirkonna kohalikud omavalitsused.

Ühisprojekti eesmärk on Elva 

Puhkepiirkonna tuntuse 

suurendamine nii Eestis kui Lätis 

ning puhkepiirkonna reisisihi 

positiivse maine kujundamine 

ühisturundamise, partnerite 

teadlikkuse tõstmise, Elva 

puhkepiirkonna fotokonkursi ja 

matkamängu viimisega Läti 

turule ning piirkonna 

retkejuhtide ja partnerite 

koolitamisega koolitussarja 

"Uued ideed ideepanka" kaudu. 

Projetiga viiakse Elva 

Puhkepiirkonna trundamine 

rahvusvahelisele tasemele.

PRIA poolt heakskiidetud ühis-ja koostööprojektid

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise



2 5R2018

1017KO-

2901

Ettevõtjate 

mentorklubi

Elva 

vallavalitsus

Elva 4470 Partnerid on Elva 

Kultuur ja Elva 

Vallavalitsus.

Tahame pakkuda osalejatele võimalust asjalikus 

seltskonnas vahetada teadmisi ja kogemusi 

ettevõtluses kogenud inimestega ja külla 

kutsuda põnevaid külalisi. Korraldajad soovivad, 

et mentorklubi näol tekib osalejatel võimalusi 

uute ärikontaktide loomseks ja 

koostööpartnerite leidmiseks ning  piirkondade 

ülese (TAS-i piirkond+ Elva vald) ettevõtjate 

võrgustiku teke.  

Mentorklubi pakub heatasemelisi koolitusi ning 

motiveerivaid kohtumisi mentorite ja teiste 

ettevõtjatega. Mentoriteks ja seminaride 

läbiviijateks on kogenud ettevõtjad ning oma ala 

spetsialistid, klubikohtumised hea võimalus 

mentoriga koostööd tehes uusi eesmärke seada, 

jõuda värskete ideedeni, koostada tegevusplaan 

seatud eesmärgini jõudmiseks. Lisaks luua 

väärtuslikke kontakte teiste alustavate 

ettevõtjatega. 

Mentorklubi programm koosneb seminaridest, 

ettevõtete külastustest ja koostöörvõrgustiku 

seminaridest (alates 2019 II poolaasta).

Ühisprojekti eesmärk on 

korraldada ürituse sari 

"Ettevõtjate mentorklubi“ Elva 

Vallavalitsuse ja Elva 

Kultuurikeskuse koostöös, mis 

on suunatud ettevõtjatele ja 

ettevõtlusest huvitatud 

inimestele, et vähemalt korra 

kuus kokku tulles, harivalt aega 

veetes vahetada inspireerivaid 

mõtteid.  


