IHKK ettevõtluse töögrupp

IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA STRATEEGIA ETTEVÕTLUSE TÖÖGRUPP
3 KOOSOLEKU MEMO

Koht ja aeg
Vildi villa, Aruküla, Raasiku vald 16.00-19.45
Osalejad
Tiina Sergo, Sille Noor, Katti Muru, Piret Aavik, Cerly Saar, Olja Markova, Anu-Mai Levo,
Marge Raja, Toomas Mägi, Veljo Konnimois, Ülle Rajasaar, Meeli Teder, Sulvi Munk
Koosoleku teemad
o

Ülevaade senisest töögrupi töö tulemusest ja nende parandamine/täiendamine

o

Ettepanekud meetmete mõõdikute ja sihttasemete määramiseks

o

Sõnastame strateegilised eesmärgid

o

Sõnastame meetme visiooni

o

Ettepanekud piirangute ja nõuete seadmiseks taotlejatele

ÜLEVAADE TÖÖGRUPI SENISEST TÖÖST
Asjaosaliste peamised ootused järgmisest programmperioodist:
o Investeeringutoetuse saamine (sh.ehitusse, laiendamisse, seadmetesse,
töökeskkonna parendamisse, keskkonnasäästlikkuse tõstmisse, üldkulude
vähendamisse)
o Ettevõtluse alustamiseks toetuse saamine
o Suurem koostöö (ettevõtjad omavahel + KOV oleks rohkem näoga ettevõtjate
poole)
o Parem infovahetus ja selle koordineeritus
o Ettevõtete turundustegevuse toetus
o Koolitustoetus
Toetatavad tegevused
o Ettevõtte füüsilise keskkonna investeeringutoetus
o Ettevõtte arengutoetus
o Koostöövõrgustike ja infovahetuse arendustoetus
o Ettevõtlusega alustamise toetus
o Spordi- ja vaba-aja teenuste osutamiseks eelduste loomise toetamine
Projektide hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud (täiendatud
o
o
o
o
o
o

Finantsprognoosi realistlikkus, projekti elluviimise tõenäosus ja teostatavus
(jätkusuutlikkus) (25-33%)
Töökohtade säilitamine ja loomine (20-25%%)
Uute toodete ja teenuste lisandumine, lisandväärtuse kasv (15-20%)
Sünnergia (koostöö) (15%)
Innovaatilisus, uuenduslikus (5-7%)
Ekspordi kasv (2-5%)

Toetussummad ja toetusprotsendid (täiendatud)
o
o
o

Kogu programmperioodi jooksul võiks ettevõtluse valdkonnale (sh.turism ja
kohalik toit) suunata 50-60% vahenditest.
Projektide miinimum toetuse määr – 3000€, maksimum toetuse mää – 30000€ ja
Toetusprotsent projekti maksumusest 60%, omaosalus 40%
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IHKK ettevõtluse töögrupp

ETTEPANEK MEETME MÕÕDIKUTE JA SIHTTASEMETE MÄÄRAMISEKS
o

Toetatud ettevõtete arv – 20

o

Teostatud projektide arv – 30

o

Loodud töökohtade arv – 10 (IHKK tellib seire)

o

Säilitatud töökohtade arv – 25-30

o

Töötasu kasv – 10%

o

Uute toodete/teenuste arv – 20

o

Toetatud koostööprojektide arv – 2 (aga need olgu head projektid)

STRATEEGILISNE EESMÄRK
Piirkonna tooted, teenused ning töökohad on konkurentsivõimelised ja ettevõtted on
elujõulised. Piirkonna ettevõtete maine on hea ja ettevõtjad on orienteeritud omavahelisele
koostööle. Kohaliku ressrusi väärindamine.
VISIOON
IHKK piirkonna ettevõtluskeskkond ja elukeskkond on atraktiivne, innovaatiline ja kaasaegne
ning orienteeritud loodussäästlikkusele.

ETTEPANEKUD PIIRANGUTE JA NÕUETE SEADMISEKS:

o Alustav ettevõtja peab läbima HEAK-nõustamise.
o Ettevõtted peavad taotlemisel esitama etteantud vormil äriplaani
o Taotluse esitamise hetkel ei tohi taotlejal olla eelnevalt pooleliolevaid LEADERprojekte (lõpparuanne peab olema esitatud vähemalt IHKK-le)

o Toetame mikroettevõtteid (töötajate arv alla 10)
o Meetmesse tohib esitada ühes taotlusvoorus 1 projekti
o Esitatavad lisadokumendid – majandusaasta aruanne, äriplaan (kinnitusega
nõustamise läbimise kohta), ehitamise puhul vähemalt eskiisprojekt

Koosoleku juht ja memo koostaja: Katti Muru
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