Meede 1. 3. Ettevõtlik Pandivere
Meetme
eesmärk:
Toetatavad
tegevused:

Suurendada noorte ettevõtlikkust, ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada
ühistegevust.
 Ettevõtlikkuse (eriti noorte) suurendamine läbi mitmete ettevõtlust
propageerivate ürituste (sh ettevõtlusõpe).
 Õpilasfirmade, -malevate, tööpraktika, töötubade, õppereiside jmt noorte
initsiatiivikust toetavate algatuste käivitamine ja läbiviimine;
 Noorte praktiliste oskuste arendamisele ja suuremale sidususele suunatud
tegevused.
 Noorte ettevõtjate võrgustike arendamine Eestis, sh ühisturundustegevused
(sh messidel osalemine, turu-uuringute koostamine).
 Pandivere ettevõtluspargi (sh inkubatsiooniteenuste) väljaarendamine.
 Pandivere ettevõtluspesa väljaarendamine.
 Potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtetele suunatud ettevõtlusalaste
töötubade, ettevõtluskonkursside, -päevade korraldamine Eestis.
 Ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele suunatud töötubade, messide
jm ürituste korraldamine Eestis.
 Kohaliku toidu toodangu tutvustamine.
 Koostöövõrgustike väljaarendamine.
 Ühisturundustegevused (sh siseriiklikel messidel osalemine, turu-uuringute
koostamine).
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Uute ettevõtete arv
Eesmärk: 80 uut ettevõtet
Allikas: Statistikaamet
Paranenud konkurentsivõimega ettevõte arv (ettevõtete käibe kasvu alusel)
Eesmärk: 10 ettevõtet, kelle konkurentsivõime on paranenud
Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
Toetatud projektide arv
Eesmärk: vähemalt 9 projekti taotlusvoorus
Allikas: Projektitaotlused
Esimese aasta (alates taotluste esitamise tähtajast) jooksul elluviidud
(lõpparuanne esitatud) projektid
Eesmärk: aastas 45% projektidest on ellu viidud
Allikas: Projektitaotlused
Ettevõtlikkuse ja noorte praktiliste oskuste arendamisele suunatud
projektide arv
Eesmärk: vähemalt 4 ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projekti
taotlusvoorus
Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
Ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele suunatud projektide arv
Eesmärk: vähemalt 3 ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projekti
taotlusvoorus
Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
Toetatud ühisturundusprojektide arv
Eesmärk: vähemalt 2 toetatud ühisturundusprojekti taotlusvoorus
Allikas: Projektitaotlused
Toetatud koostööprojektide arv
Eesmärk: vähemalt 2 toetatud koostööprojekti taotlusvoorus
Allikas: Projektitaotlused

Toetuse
saajad
ja
nendele
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nõuded:

Toetuse
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ja
määr:
Meetme
sihtpiirkonnad
(EAFRD
prioriteet):
Hindamiskriteeriumid

 Mikro- ja väikeettevõtted, kelle tegevuskohaks on Pandivere
koostööpiirkond.
 Ettevõtlusalaste töötubade, ettevõtluskonkursside, -messide, -päevade ja õppe korraldamisega ning inkubatsiooniteenuste pakkumisega seotud
tegevusteks võivad toetust taotleda ka Pandivere koostööpiirkonda
registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused (sh MTÜ PAIK) ja
kohalikud omavalitsused.
 Taotlejal võib taotluse esitamise tähtajaks olla lõpetamata kuni 1 meetme
1.3 projekt, v.a MTÜ PAIK.
 Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 Maksimaalne toetuse suurus on 4 500 EUR ühe taotleja/partneri kohta.
 Toetuse määr on äriühingust ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul 60%,
mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste puhul 90%.
1A, 1C, 2, 3A, 5C, 6A, 6B art 14, 17, 19, 35

Vt pt 5.3.

