
                      

          

   

KUTSE 

Projekti “Kestlik ettevõtlus maal“ / SEIC 2 avasündmusele 

26-28. märts 2020 

Koht: Nelijärve Puhkekeskus (http://www.nelijarve.ee/) 
Osalejad:  Kuni 40 inimest on tulemas nii Eesti, Soome kui ka Läti LEADER tegevusgruppidest 

NB! Avasündmuse töökeeleks on inglise keel! 
 
Programm 26. märts, neljapäev 
 
14.00 – 15.30  Saabumine Nelijärve Puhkekeskusesse, majutus, kerge lõuna, tutvumisjutud 
15.30 – 19.00 Projekti avaseminar. Modereerib Anneli Põldra 

15.35 – Projekti “Kestlik ettevõtlus maal” /SEIC 2 2020-2021 eesmärgid, sihid ja tegevused Marjo 
Tolvanen 

15.50 – „Kestlik ettevõtlus maal”/ SEIC kodulehe (https://seic.ee/) tutvustus – Katrin Kull 
16.00 – „Saame tuttavaks“– koostöö piirkondade tutvustavad presentatsioonid 
Projekti partnered annavad ülevaate oma piirkondade maaettevõtlusest, projektis osalemise 
eesmärkidest, koostöösoovidest jm. 
17.30 – kohvi-, tee- ja võrgustumispaus  
17.45 – Projektipartnerite esitlused jätkuvad. 

19.00  Nelijärve Puhkekeskuse tutvustus 
Ringkäik Nelijärve Puhkekeskuses ning ülevaade organisatsiooni tegevustest  
19.30 Vaba aeg 
20.00 Õhtusöök  ja õhtune programm. 
Toimub avasündmusel osalevate ettevõtete toodete – teenuste esitlus (eraldi väljapanek ettevõtjate 
toodetest, ettevõtjate “kiirkohtingud”, registreerumine järgmise päeva õppekäikudele, suhtlus vabas 
vormis). 
 
   
Programm 27. Märts, reede 
 
7.30 – 8.45 Hommikusöök 
9.00 Õppekäigud ettevõtetesse / vabaühendustesse 
Tutvumine Ida-Harju ja Arenduskoja piirkonna ettevõtetega.   
Jaguneme kahte gruppi (vastavalt eelneva õhtu registreerumistele). Iga grupp külastab 2-3 ettevõtet 
(käsitöö, toitlustus, turism) 
13.00 – Lõuna mõnes kohalikus ettevõttes 
 
Gruppide koordinaatorid: Anneli Põldra (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda) ja Eha 
Paas (Arenduskoda) 



                      

          

 
 
 
 
 
 
14.00 tagasi Nelijärve Puhkekeskuses  
14.00 – 14.45 Vaba aeg,  
14.45 – 15.30 Kohvipaus ja vahetusprogrammi reklaami töötuba  
14.00 15.30 Juhtkomitee töökoosolek (Arutelu koostööleppe üle, tegevusplaan, ajakava jne)  
15.30 – 18.00 Turunduse töötuba 
18.00 – 19.00 Ettevõtjate “kiirkohtingud”  
19.00 Õhtusöök ja õhtune programm. 
Vahetame muljeid ettevõtete külastustest, muusika, vaba suhtlus, saun soovijatele 
 
Programm 28. märts, Laupäev 
  
7.30 – 8.45 Hommikusöök 
9.00 – 10.30 Projekti “Kestlik ettevõtlus maal”/SEIC 2 järgnevad tegevused  
Anname ülevaate järgnevatest projekti tegevustest ja ajakavast. 
Ettevõtlusvahetuse paarid (loodetavasti).   
11.00 Avasündmuse lõpp. Kerge lõuna. 
11.30 Viimane võimalus võrgustumiseks. Koduteele asumine 
 
“Kestlik ettevõtlus maal 2”/ SEIC 2 sündmuse kulud kaetakse Ida-Harju Koostöökoja liikmetele 
projektivahenditest. Teiste tegevusgruppide liikmed, kes soovivad osaleda, katavad enda kulud ise. Küsi 
lisa. 
 
Registreerumine hiljemalt 20.märts 2020 lingil: https://forms.gle/mtSoWcYkc5pVv35p6 
Lisainfo: Anneli Põldra, anneli@idaharju.ee 
           

  


