Ühisprojekt „Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetensikeskuse käivitamine
Taotleja: Tamsalu Vallavalitsus
Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere
Viitenumber: 619216590854
Partnerid: Tamsalu NNKÜ-NMKÜ, MTÜ Tamsalu Mõttevabrik, MTÜ Loksaküla Tegelased
Projekti eesmärk: Projekti strateegiliseks eesmärgiks on tõsta Tamsalu ja Pandivere piirkonna
ettevõtluse ja avatuse taset. Strateegilise eesmärgi saavutamiseks on toimiv Tamsalu ja Pandivere
piirkonna Loomemajanduse Kompetentsikeskus ning Koostöösild (loomeinimeste ja akadeemiliste
ringkondade kohtumispaik) Tallinna ja Tartu vahel. Projekti käigus loodav loomeinimesi ühendav
kompetentsikeskus toetab Pandivere piirkonna loomemajanduse arengut, pakkudes konkurentsivõime
tõstmiseks mitmeid teenuseid (taristu, ettevõtlusalane nõustamine, koolitused jms), olles inkubaatoriks
loomevaldkonnas tegevust alustavatele ettevõtjatele. Loodav keskus pakub Tallinna ja Tartu loome- ja
akadeemilistele ringkondadele kohtumisteks vajalikke tugiteenuseid, alates koosolekute korraldamisest
kuni suuremate seminaride korraldamiseni. Loomemajanduse kompetentsikeskus loob eeldused piirkonna
ettevõtlusaktiivsuse kasvuks, eriti noorte ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Keskuse käivitumisel tekib
piirkonda juurde teenuste tarbijaid. Tarbijate kasv piirkonnas loob eeldused tegevuse laiendamiseks ka
teistele piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Projekti otsesteks eesmärkideks on:
1)Piirkonna loome- ja ettevõtlike inimeste kaasamisel sõnastada loodava
Loomemajanduse Kompetentsikeskuse strateegia;
2)Kutsuda ellu piirkonna loomemajanduse ettevõtjate koostöövõrgustik, kaasates loomeinimesi
ja akadeemilisi ringkondi Tartust ja Tallinnast;
3)Piirkonna loomeklastri ellu kutsumine koostöötegevuste optimeerimiseks
4)Kompetentsikeskuse tegevuseks vajalike ruumide kaardistamine ja ruumilahenduse kontseptsiooni
koostamine;
5)Loomemajanduse Kompetentsikeskuse käivitamine, sh juriidilise isiku asutamine keskuse haldamiseks.
Projekti tegevused:
1. Tamsalu Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskus kui Koostöösild Tallinn Tamsalu - Tartu (TTT) - idee väljatöötamine ja formuleerimine/sõnastamine august 2016 – veebruar 2017.a.
1.1.
Idee väljatöötamiseks ja täpsustamiseks ajurünnakute ettevalmistamine, läbiviimine; 3
ajurünnakut/seminari
August-november 2016
1.2.
Ekspertanalüüside ja hinnangute koostamine, ekspertide kaasamine fokusseeritud
mõttetalgute läbiviimiseks, üliõpilaste ja noorteadlaste kaasamine;
Oktoober 2016 – oktoober 2017
1.3.
Ideekava koostamine, vormistamine;
oktoober 2017
2.
Ruumilahenduse kontseptsiooni koostamine Loomekeskuse maja(de) kujundamiseks
(sealhulgas sisearhitektuursed põhimõtted, materjalide valik jmt) . August 2016
Loomemajanduse Kompetentsikeskuse tegevuse on plaanis võtta kasutusele Tamsalu linnas
aadressil Kesk tn 2 asuv, Tamsalu vallale kuuluv hoone. Hoone asub kohtumispaigaks soodsal
positsioonil, raudteejaama vahetus läheduses, ning on loomemajanduse viljelemiseks oma
ajaloolise ja miljööväärtusliku iseloomu poolest igati sobilik. Hoonest saab loomeinimeste, noorte
ettevõtjate ja teadusringkondade kohtumispaik, kus tegutsevad galeriid, müügikohad, interneti- ja

infopunkt, avatud ateljeed ning toimuvad õpitoad. Siin asuvad väiksemad auditooriumid
koosolekute pidamiseks
3.
Loomeinimeste ja institutsioonide kaardistamine , Tamsalu (Pandivere) piirkonnas
olemasolevate loomemajandusega seotud koostöövõrgustike kaardistamine
september 2016 – märts 2017
3.1.
Piirkonnas tegutsevate loomeinimeste ja ühenduste piirkonna siseste ja –väliste
koostöövõrgustike kaardistamine, registreerimine, loomeinimeste ja ühenduste registri
koostamine;
September 2016 – veebruar 2017
3.2.
Loomeinimeste piirkondlike kodade loomine ideede genereerimiseks ja vajaduste välja
selgitamiseks.
Detsember 2016 – märts 2017
4.
Klastriprogramm valdkondade konkurentsivõime soodustamiseks läbi klastrisse
kuuluvate ettevõtete ja ühenduste (klastripartnerid) konkurentsi / koostöö;
Märts 2017 – detsember 2017
4.1.
Piirkonna loomeklastri loomiseks potentsiaalsete klastripartneritele infoseminaride (3
seminari/kohtumist) läbiviimine, klastristrateegia ja tegevusplaani koostamine ning
klastripartnerite konsortsiumlepingu koostamine;
Märts 2017 – detsember 2017
5.
Loomemajanduse Koostöö ja Kompetentsikeskuse käivitamine - loomemajanduse
alustamiseks pakutavad tugiteenused ja infoseminarid
September 2017 – veebruar 2019
5.1.
Koostöö- ja kompetentsikeskuse käivitamise ettevalmistamine – juriidilise isiku loomine,
läbirääkimised keskuse tegevuse finantseerimiseks, koostöölepingute sõlmine, ;
September 2017 – september 2018
5.2.
Koostöö ja kompetentsikeskuse (loomeinkubaator) käivitamine
September 2018
5.3.
Piirkondliku loomemajandusmessi ettevalmistamine ja läbiviimine koos kokkuvõtva
seminariga;
November - detsember 2018
5.4.
Kompetentsikeskuse teenuste, tootearenduse ja ühisturunduse väljaarendamine;
September 2018 – veebruar 2019
5.5.
Kompetentsikeskuse sümboolika väljatöötamine . Infomaterjalide kujundus ja trükkimine
.
August – september 2018
Antakse välja keskust ja keskuse teenuseid tutvustav infomaterjal,
5.6.
Pandivere piirkonna noorte loome- ja äriideede konkursi ettevalmistamine ja läbiviimine;
August – oktoober 2018
5.7.
Veebikeskkonna loomine ( e-poe võimalusega)
Jaanuar – märts 2018
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