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IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA STRATEEGIA ETTEVÕTLUSE TÖÖGRUPP 

2 KOOSOLEK 

 

Koht ja aeg 

Kuke talu, Kata küla, Kose vald 13.30-17.15 

Osalejad 

Tiina Sergo, Sille Noor, Katti Muru, Kalev Villem, Hando Jõhvik, Kaisa Tamkivi, Piret Aavik, 
Cerly Saar, Olja Markova, Ott Valdma,  Demis Voss, Anu-Mai Levo, Hülle Saarts, Veljo, Tuuli 
Cartmill, Liina Hõlpus 

Koosoleku teemad 

1. Ülevaade töögrupi senisest tööst 

2. Asjaosaliste ootused 

3. Ettevõtluse meetme peamised tegevussuunad 

4. Projektide hindamiskriteeriumid  

5. Toetussummad ja toetusprotsendid 

6. Programmperioodi vahendite jaotus  

1. Ülevaade töögrupi senisest tööst 

Anti ülevaade esimesel koosolekul grupitööde käigus selgitatud arenguvajadustest ja 
probleemidest ning tehtud ettepanekutest mida Leader-programmist peaks ettevõtluses 
toetama, mida mitte (vt.esimese koosoleku memo).  

Otsustati:  

o Mitte toetamise loetelus teha muudatus: “Nullist ehitustegevus” võtta välja, kuna 
toetuse abil ehitamine peab projekti lõppedes saama kasutusloa, siis ei ole see 
oluline, kas alustatakse nullist või jätkatakse poolelioleva objekti ehitust.  

o Üldhalduskulud ja kontorikulud on sarnase sisuga – nimetada neid ühtselt 

2. Asjaosaliste ootused protsessist ja järgmisest programmperioodist: 

Hando – soov saada investeeringutoetust 
Kaisa – toetus ettevõtluse alustamiseks 
Kalev – ootus, et tulevase programmperioodi jooksul tekiks reaalselt toimiv ettevõtjate 
koostöövõrgustik 
Anu-Mai – selgitada, mis on ettevõtjate ootused 
Piret – soov kaasa rääkida strateegia koostamisel ja saada uusi tutvusi ning arendada 
koostööd teiste ettevõtjatega 
Gerly – tutvuda piirkonna teiste ettevõtjatega ja leida koostööks võimalusi, olla infoga 
kursis ja osaleda protsessis 
Demis – abiks strateegia kujundamisel, et projektid oleksid jätkusuutlikud, et toetus looks 
tulemuse ning oleks lähtuv ettevõtte vajdustest (ettepanek: ühendada üheks meetmeks 
ettevõtlus, turism ja kohalik toit) 
Hülle – olla kursis sellega, mida ettevõtted arvavad 
Olja – koostöö, koostöö, koostöö 
Ott – olla kursis 
Veljo – loodab koostöö paranemist KOV-ga, et koostöös ettevõtjatega suureneksid KOV 
investeeringud infrastruktuuri (teed jms) 
Tuuli – soov saada ettevõtte arendamiseks toetust  
Liina – soov saada investeeringutoetust (ehitustegevus) 

3. Peamised tegevussuunad (mis on kõige olulisemad teemad, mida peaks 
toetama) 
o Investeeringutoetus seadmetesse  
o Turundus  
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o Investeeringutoetus ettevõtete laiendamisse ja töökeskkonna parendamisse  
o Investeerigutoetus üldkulude vähendamisse ja keskkonnasäästlikkuse tõstmisse 
o Koolitus 

Ettepanek: Teha järgmiseks programmperioodiks eraldi turundus-meede, kus taotlejaks 
on Ida-Harju Koostöökoda ning toetatavad tegevused on üksikettevõtjaid ühendavad ja 
piirkonnaülesed (näiteks ühised messikülastused, veb-arendused jms) 

4. Projektide hindamiskriteeriumid (olulisuse järjekorras) ja nende osakaalud 

o Finantsprognoosi realistlikkus, projekti elluviimise tõenäosus ja teostatavus 
(jätkusuutlikkus) (25-30%) 

o Töökohtade säilitamine ja loomine (20%) 
o Uute toodete ja teenuste lisandumine, lisandväärtuse kasv (15-20%) 
o Innovaatilisus (5%) 
o Sünnergia (koostöö) (15-20%) 
o Ekspordi kasv (2-5% - 0-2punkti) 

Lisanõue: Alustav ettevõte peab läbima HEAK nõustamise ja /või koostama etteantud 
vormil äriplaani (näiteks: EAS-vorm) 

5. Toetussummad ja toetusprotsendid 

Ettepanekud: 

o Kogu programmperioodi jooksul võiks ettevõtluse valdkonnale (sh.turism ja 
kohalik toit) suunata 50% vahenditest. 

o Määrata projektide miinimum ja maksimus toetuse määrad, sh: min – 3000€ ja 
max – 20 000€ 

o  Toetusprotsent projekti maksumusest 60%, omaosalus 40% 

6. Programmperioodi vahendite jaotus 
1.ettepanek 

2016 2017 2018 2019 2020 
25% 30% 20% 20% 5% 

2.ettepanek 
2016 2017 2018 2019 2020 
30% 30% 30% 10% 0 

 
 
 
Koosoleku juht ja memo koostaja: Katti Muru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


