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HEAK missioon ... 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse missioon on olla toeks maakonna ettevõtjatele, 
mittetulundusühendustele ja avaliku sektori organisatsioonidele mõjusate ideede algatamisel 

ja elluviimisel, lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust. 

... ja visioon

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on igas maakonna kandis tuntud kompetentsikeskus, 
maakonna koostöövõrgustike ühendaja ja peamine ettevõtluskeskkonna ning 

kodanikuühiskonna arenguks vajalike arendusressursside suunaja.

arendamisfunktsioon:
maakonna arenguvajadustest 

lähtuvad proaktiivsed 
tegevused/projektid

nõustamisfunktsioon: 
TASUTA baasteenused klientidele  

ettevõtluse, MTÜ ja KOV 
valdkonnas

Meil on 



IDEE HEAK SELGUS

RAHASTAMINE

ÄRI/
TEGEVUS



Kliendid, rollijaotus



HEAK pakub Harjumaa ettevõtjatele eesti-, vene- ja inglise keeles järgmiseid 
TASUTA teenuseid:

- Ettevõtlusega alustamise nõustamine (sh. firma asutamine, asutamisdokumendid, 
lepingud jne);
- Äriidee analüüs
- Äriplaani koostamise nõustamine 
- Nõustamine EL tõukefondide programmidest toetuste taotlemisel (sh laenud)
- Tegutsevate ettevõtete nõustamine (sh. projektide kaasrahastamine, partnerite 
leidmine, personali küsimused, suhted omavalitsusega jne)
- Ekspordialane nõustamine (sh. ekspordiplaani koostamine, kontaktide leidmine 
välisturul, eksporttegevuse kaasfinantseerimine jne)
- Finantsprognooside koostamise nõustamine
- Turundusplaani koostamise nõustamine

HEAK teenused: Ettevõtluse valdkond



ME EI KOOSTA KLIENDILE ÜHTEGI ÄRIPLAANI!

- Lisaks koolitused ja teabepäevad ettevõtjaid huvitavatel 
teemadel
- Eraturu konsultantide võrgustiku vahendamine
- E-maili põhised uudiskirjad

HEAK teenused: Ettevõtluse valdkond



2016.a proaktiivsed tegevused

- 2016. a toimub 6 eesti ja 2 venekeelset alustava ettevõtja baaskoolitust (alates 29. 
märtsist). Info ja registreerimine motivatsioonikirjade alusel www.heak.ee. 

- Viime läbi Harjumaa majanduse ja ettevõtlusuuringu (PATEE).

- Korraldame ettevõtjatele 2-3 valdkondlikku kontaktreisi (Taani, Rootsi, Soome) vastavate 
ettevõtete juurde (PATEE).

- Sügisel alustab Harjumaa mentorklubi, mis on suunatud kuni 3.a. tegutsenud 
ettevõtetele (6 temaatilist koolitust, tasuta). 

- Sügisel alustab väikeettevõtja arenguprogramm Harjumaa tootmisettevõtetele 
(sümboolne osalustasu) (PATEE). 

- Viime läbi pilootprojekti virtuaalinkubaatori rakendamiseks (PATEE).

- Koordineerime Harjumaa turismi (turismistrateegia uuendamine; messid TOUREST, 
MATKA, Balttour; turismiveeb www.visitharju.com, majutusteenuse pakkujate kvaliteedi 
hindamine; turismiettevõtjate turundus- ja tootearendusprogramm).

- Koordineerime noorte ettevõtlusteadlikkuse programmi käivitamist Harjumaal, 
juhendame õpilasfirmade tegevust, korraldame koolinoortele erinevaid töötubasid. 



Eesmärk on kujundada avaliku sektori poolne toestamise süsteem selliseks, et saavutada suurem toetusvahendite 

efektiivsus ja suunatus maakonna sotsiaalmajanduslike prioriteetide saavutamisele

Alustava ja mikroettevõtte toestamine
• lühiajalised nõustamised, baaskoolitus, stardiabi, arenguseminarid
• alustavad ja algusjärgus ettevõtjad 

Mentorprogramm -> ca aastane arenguprogramm  arengupotentsiaaliga tegutsevale ettevõtjale 
• kogenud mentorite juhendamine/arutelud, ühisarutelud, koolitusprogramm, info toetuste ja koolituste kohta 

jms 

Tegutseva ettevõtte arengunõustamine (arenduses!)
• regulaarne nõustamine arengukokkuleppe alusel, arengukokkuleppe järelevalve, koolitustesse, kontaktreisidele 

kaasamine
• sihtgrupiks  maakonna prioriteetsetes valdkondades tegutsevad arengupotentsiaaliga väikeettevõtted

Piloottegevusena kavatseme käivitada Virtuaalinkubaatori (planeeritud piloottegevus!), mis inkubantide 
eesmärgipärase valiku (eelinkubatsiooni alusel) kaudu pakub koostöös teiste inkubantidega paindlikku võimalust 
ettevõtte arendamiseks kasutades erinevaid tugiteenuseid ja toetusi
• regulaarne nõustamine inkubatsiooni lepingu alusel, inkubatsioonilepingu järelevalve, koostöösünergia 

initsieerimine, koolitused, koolitustesse, kontaktreisidele kaasamine jms
• Sihtgrupp on maakonna prioriteetsetes valdkondades tegutsevad tugeva arengupotentsiaaliga väikeettevõtted

VäikeVäikeVäikeVäike---- ja keskmise ettevõtte arengu ja keskmise ettevõtte arengu ja keskmise ettevõtte arengu ja keskmise ettevõtte arengu toetusskeemtoetusskeemtoetusskeemtoetusskeem



Harjumaa Harjumaa Harjumaa Harjumaa mentorklubi mentorklubi mentorklubi mentorklubi (ettevõtluskonsultant AnuAnuAnuAnu----Mai Mai Mai Mai LLLLevo)evo)evo)evo)

Eesmärk - toetada maakonnas tegutsevaid kuni 3-aasta vanuseid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma
suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks.

• maakondlikusse klubisse on kaasatud vähemalt 12-14 ettevõtjat ja 4-10 mentorit;

• iga klubi raames toimub vähemalt 5-6 ühist kohtumist;

• osaletakse ühiskoolitustel (turundus, müük, eesmärgistamine, juriidika jne);

• toimuvad ühisarutelud-ajurünnakud, kus arutatakse teiste mentorite ja mentiidega probleeme ning 
räägitakse edusammudest;

• toimub mentiide vaba suhtlus mentoritega;

• vabal valikul toimub mentori – mentii koostöö väljaspool klubiüritust.

Aastatel 2010-2014 on HEAK korraldanud 4 Harjumaa mentorklubi, kus on osalenud 55 mentiid ja 16 mentorit. 
Järgmine mentorklubi alustab tegevust septembris 2016.



Tegutsevate ettevõtete aTegutsevate ettevõtete aTegutsevate ettevõtete aTegutsevate ettevõtete arengunõustaminerengunõustaminerengunõustaminerengunõustamine

Arengunõustamine:

• juba tegutsevate kasvupotentsiaaliga ettevõtete arengunõustamisele

• regulaarsed kohtumised ettevõtluskonsultantidega ettevõttes. Siin on ettevõtluskonsultandid 
eelkõige nõustajate – ettevõtluspsühholoogide rollis

• valdkonnaspetsiifiliste koolituste ja seminaride korraldamine. Siin  HEAK korraldab tegutsevatele 
väike ja keskmiste ettevõtete omanikele ja juhtidele kohtumisi ametkondade esindajatega

Edaspidi Harjumaa prioriteetsetes suundades arengunõustatavate ettevõtetega arengukokkulepped 
ja regulaarne koostöö selle täitmiseks



Välispartneri Välispartneri Välispartneri Välispartneri –––– ja koostöö ja koostöö ja koostöö ja koostöö otsingotsingotsingotsing

Eesmärgiks on korraldada ekspordipotentsiaaliga tooteid ning ja teenuseid ja/või tehnoloogiat omavate VKE’de
välisturu partneritega kontakti- ja -koostööotsingu kohtumised koos sellele eelneva nõustamise ning sihtturu
ärikeskkonna tutvustusega.

Ekspordihuviga ettevõtjale
• viis HEAK 2013/14 aastal viis pilootprojektina HEAK konsultantide assisteerimisel Põhjamaade Ministrite

Nõukogu ja EAS toel mitmed Harjumaa metallivaldkonna VKEd Soome, Taani ja Rootsi vastavate ettevõtetega
koostöökontakte leidma. Visiitidele eelnesid ärikeskkonda tutvustavad seminarid. Projekti ettevõtjate paneelis
osales 13 ettevõtet, kellest Taani kontaktreisil (22-24.01) osales 6 ettevõtet ja külastati 5 ettevõtet; Rootsi kontakreisil (18-21.02) osales 4

ettevõtet ja külastati 3 ettevõtet. HEAK kavatseb vastavat tugitegevust laiendada metalli-, puidu, plastmassi-,
toiduainete- ja tekstiilitööstuse ning IKT (või sellega lähedalt seotud) ekspordihuviga VKE’dele.

• Septembris on HEAK korraldanud ettevõtete esindajate ühiskülastuse rahvusvahelisele Skandinaavia
suurimale allhanke messile Tampere Näituse ja Spordikeskuses. Ühiskülastuse efektiivsust aitavad tõsta
kaasatud ettevõtluskonsultandid nii messikohtumiste korraldamisel, messi kui turututvustusega ja
arenguaruteludes osalemisega.

• soovitame ja abistame oma toote ning teenuse ning välispartneriotsingu kirjeldamisel riiklikult hallatavas ja
EAS poolt ülemaailmselt tutvustatavas veebiportaalis www.tradewithEstonia.com, aga ka muude
ekspordikanalite leidmisel.

• Turustus ja koostöökontaktide leidmiseks kasutada EAS välisesindajate teenuseid



EttevõtlusinkubaatorEttevõtlusinkubaatorEttevõtlusinkubaatorEttevõtlusinkubaator
Ettevõtlusinkubaator on organisatsioon, mis süstematiseerib uute edukate ettevõtete loomise protsessi 

Inkubaator

• nõustab äriplaani väljatöötamisel ja täiustamisel;

• aitab perspektiivikate ideede valikul ning meeskonna loomisel;

• aitab ettevõtja vajaduste väljaselgitamisel ning pakub tuge kompetentsi tõstmisel;

• pakub pädevate ekspertide, koostööpartnerite, huvigruppide ja investorite võrgustikku;

• toetab finantsplaani ülesehitamist omavahendite või väliste finantseerimisallikate abil;

• aitab materiaalse taristu ja turustuse ettevalmistamisel

• aitab lülituda kootöövõrgustikesse ja turunduskanalitesse

• toetab inkubantide ja piirkonna ettevõtete koostööd

Inkubaatori ja inkubandi koostöö aluseks on inkubatsioonikokkulepe

Eesmärgiks on, et inkubaatorisse tuleb ettevõtja oma äriidee kirjeldusega ja lahkub sealt 2-4 aasta pärast 
elujõulise ettevõttena.



Tootmisettevõtjale aitab HEAK kohalike omavalitsuste kontaktvõrgustiku kaudu ja kohalike omavalitsustega koostöös leida
sobilikud kinnisvaraobjektid eelkõige väljaarendatud või väljaarendamisel olevatest tööstus ja tootmisparkidest ja –aladelt sh.
püütakse leida rakendust omavalitsuste territooriumil kasutuseta jäänud suurematele objektidele, aga ka abistada seiskunud ettevõtete taas-
või uuskäivitamisel.

Välisinvestorile (koostöös EAS’iga) igakülgne abi tootmisinvesteeringu teostamisel

• informatsioon Eesti ettevõtluskeskkonnast ja piirkonna ettevõtlusest

• partneriotsing - viime investorid kokku neile huvi pakkuda võivate  partneritega, 

• aitame leida tegevuseks sobilikke kinnistuid ja hooneid, 

• nõustame ettevõtte loomisel jms.

Tegevused: 

• investeerimishuvi, -päringute genereerimine läbi kontaktide ja ürituste ning koostöövõrgustike. 

• Harjumaa investorpäringute menetlemine ja järelevalve ning järelteenindus investorile sobiliku lahenduse leidmiseks;

• investorite ning investeerimis- ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike 
loomine;

• maakonna kohalike omavalitsuste investorkontaktide võrgustiku haldamine.

• investeerimisvõimaluste andmebaaside haldamine ning vastava info vahendamine võimalikele investoritele;

• investoritele suunatud Harjumaa maakondlike info- ja turundusmaterjalide ettevalmistamine ja vahendamine;

• investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavad arendusprojektid

www.investinEstonia.ee - investorile suunatud Eesti ettevõtlus- ja investorkeskkonda kirjeldav veeb

Investorteenindus Investorteenindus Investorteenindus Investorteenindus ((((investorkonsultant Aarne LeisaluAarne LeisaluAarne LeisaluAarne Leisalu, Ph.D)



Turismiettevõtja Turismiettevõtja Turismiettevõtja Turismiettevõtja nõustaminenõustaminenõustaminenõustamine ((((turismikoordinaator Hülle Saarts)

Alus: Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025 ja tegevuskava 2015 

Turismikoordinaatori tööülesanded: 

• maakonna turismiinfo kogumine, jagamine

• Harjumaa turismiportaali www.visitharju.com (www.visitharju.ee) administreerimine

• koostööprojektides osalemine ja koordineerimine nt. Greenway (VKE turismikoridor) 

• maakonnaülene koostöö nt. Mardilaadal ja TourEst’il osalemine 

• koostöö Tallinna Ettevõtlusameti Turismiosakonnaga (ühine turismipiirkond)

• Harjumaa Turismiliidu initsiatiiv ja toetamine

• maakonna avaliku ja erasektori turismiinvesteeringute ettepanekute koostamine eelkõige EASile ja MKMile

Millist kasu saab turismiettevõtja?

• ettevõtja nõustamine / toetusvõimalused, turundusinfo

• info messidest ja Tourest messil messipinna töö koordineerimine

• koolitused, seminarid, infopäevad turismiettevõtjale

• riigi, regiooni ja maakonna info kättesaadavus/ maakonna turismiettevõtjate infolist

• maakonna turundusmaterjalid/ imagotrükiste ja kaartide koostamine



Toetusvõimalused



Töötukassa – Ettevõtluse alustamise toetus
Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada 
ettevõtlusega alustamist.

• Summa: kuni 4474 eurot ( 2016 a. )

• Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava 
äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.

• Eesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu võitööotsijana 
registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:

• on vähemalt 18-aastane ja
• on läbinud ettevõtluskoolituse või
• kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus*.

*Eesti Töötukassa loeb ettevõtluskogemuseks füüsilisest isikust ettevõtjana, äriühingu osanikuna või 
selle juhatuse liikmena tegutsemist vähemalt ühe aasta. Väiksema ettevõtluskogemuse puhul ei saa 
olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku 
ettevõtte.



EAS – Starditoetus(1)
Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid 
ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali.

Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

• kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud, 

• kes loob vähemalt kaks töökohta, kus makstakse vähemalt 70% Statistikaameti 
poolt viimati avaldatud keskmisest brutopalgast (hetkel 703,50€),

• kelle ärimudel on läbimõeldud, tema äriplaan sisaldab lisaks äri kirjeldusele ka 
ettevõtte käivitamise kava (tegevusplaani),

• kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,

• kellel on suutlikus kasvada 20% majandusaastas, jõudes vähemalt 80 000 €
müügituluni 3 (kolmanda) majandusaasta lõpuks.



EAS – Starditoetus(2)
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 €. Toetuse osakaal 
projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja omafinantseering 
vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada projekti perioodi (1aasta)jooksul:

• põhivara soetamiseks, 

• turundustegevuste läbiviimiseks, 

• rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks 

• ning tööjõukulude finantseerimiseks (viimane saab olla kuni 50% 
väljamakstavast toetusest kuid mitte rohkem kui 7500€ ).



EAS – Innovatsiooniosak (1)

Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kes ei ole 
varem innovatsiooniosaku toetust saanud.

Toetus: kuni 4 000 € (toetus on kuni 80% abikõlbulikest kuludest, 
omafinantseering vähemalt 20%)

Innovatsiooniosaku abil saab VKE koostöös kõrgkooli, katselabori või 
intellektuaalomandi ekspertidega välja selgitada innovaatilised 
lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda 
teadmisi tehnoloogiate kohta, läbi viia uuringuid intellektuaalomandi 
andmebaasides jpm.



EAS – Innovatsiooniosak (2)
Toetatavad tegevused:

• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

• teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse 
nõustamine, uuringud ja registreerimine;

• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.



EAS – Arendusosak (1)
Sihtgrupp: Väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele (VKE), kelle 
arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala 
parimatelt spetsialistidelt.

Toetus: kuni 20 000 € (toetus on kuni 70% abikõlbulikest kuludest, 
omafinantseering vähemalt 30%)

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. 

Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate 
teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on 
potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.



EAS – Arendusosak (2)
Toetatavad tegevused (1)

Innovatsioonialaste teenuste sisseost on meetme tingimuste kohaselt lubatud 
järgmistes valdkondades:

• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

• teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;

• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse 
nõustamine, uuringud ja registreerimine;

• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.



EAS – Arendusosak (3)

Toetatavad tegevused (2)

Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et 
arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt 
20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega. Abikõlbliku kulu 
maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. 
Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab 
omama kõrgharidust ning vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta 
jooksul asjaomases valdkonnas.

Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et 
selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%.



EAS – Ekspordipartneri otsing (1)

Eksportimisel on Eesti ettevõtete üheks põhiliseks takistuseks õigete 
kontaktide puudumine välisturgudel, kuid konsultatsioonifirmade 
pakutav teenus on enamusele ettevõtetele liialt kallis. 

Siin saab EAS ekspordipartneri otsingu teenus aidata, et korralike 
toodete ja teenustega Eesti ettevõtetel ei jääks eksporditulu teenimata.



EAS – Ekspordipartneri otsing (2)

Sihtriigid, kus on EAS ekspordinõunikud(9): 

Soome, Rootsi, Norra,

Suurbritannia, 

Taani, Holland 

Saksamaa,

Prantsusmaa, 

Hiina 

• Teenus maksab ettevõttele – üks partner 500 €



EAS – Loomemajanduse eksporditoetus (1)
Sihtgrupp: Eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes tegutsevad 
loomemajanduse valdkondades.

Toetus: kuni 50 000 € (toetus on kuni 70% abikõlbulikest kuludest, 
omafinantseering vähemalt 30%)

EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada 
loomemajanduse ettevõtete* ekspordiga alustamist või selle hoogustamist. 

*Loomemajanduse ettevõtted tegutsevad majandusvaldkonnas, mis põhineb 
individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel. Need on aga omadused, 
mis võivad anda hinnalise lisandväärtuse tavatoodetele, lisades neile unikaalse 
müügiargumendi konkureerivate toodetega võrreldes. Samuti võib autorikaitse 
mõistes olla unikaalne ka nende enda looming, olgu selleks mõni projekt, teenus, 
kujundus vms.



EAS – Loomemajanduse eksporditoetus (2)
Toetatavad tegevused

Toetust saavad projektid, kus loomemajanduse valdkondades tegutsevad 
ettevõtjad suurendavad oma ekspordivõimekust, sealhulgas

• vahendatakse teavet ja kontakte,

• korraldatakse ettevõtjate seminare, koolitusi, õppereise,

• viiakse läbi kontaktüritusi, arenguprogramme, nõustamist ja mentorlust,

• arendatakse välja uusi tooteid ja teenuseid

• toetatakse nende turule toomist, osaletakse messidel,

• viiakse läbi uutele turgudele sisenemiseks vajalikke uuringuid.



EAS – Ettevõtte arenguprogramm (1)

Sihtgrupp: ambitsioonikad ettevõtted, kellel on valmisolek 
investeerida ja kes soovivad kasvada ning areneda ja turule tuua uusi 
tooteid ja teenuseid.

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, 
tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist 
ja tootearendust.

Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus 
turule uusi tooteid ja teenuseid, mis on senistest suurema 
kasumlikkusega.



EAS – Ettevõtte arenguprogramm (2)
Programmis saab osaleda 3 aastat (registreerimiskuupäevast) 
tegutsenud vähemalt 8 töötajaga tööstusettevõte või nutika 
spetsialiseerumise valdkonnas tegutsev ettevõte, kes on omandanud 
esmased kogemused eksportimisest või kiire kasvu juhtimisest ning 
kellel on:

• selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning
• tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid

Kui EAS on ettevõtte arenguplaani heaks kiitnud, saab ettevõtte 
võimaluse taotleda plaani elluviimiseks toetust, mille määrad on:

• väikeettevõttele 45%, keskmise suurusega ettevõttele 35% ja suurettevõttele 
25% arenguplaani mahust.



EAS – Ettevõtte arenguprogramm (3)

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtet planeerimis- ja 
juhtimisotsuste tegemisel ning elluviimisel. 

EAS leiab koos arenguprogrammis osaleva ettevõttega parimad 
lahendused, kuidas ettevõttes muutusi ellu viia ja arenguhüpet 
saavutada. Programmi keskmes on ettevõtte mitmeaastane 
arenguplaan.

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:
1. Ettevõtte ambitsiooni ja muutusteks valmisoleku tuvastamine.
2. Arenguplaani ettevalmistus
3. Arenguplaani elluviimine.



Archimedes – Nutika spetsialiseerumise 
rakendusuuringute taotlusvoor (1)
Taotlusvoor 4. jaanuar kuni 31. detsember 2016. a.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kas taotlusvooru kogumahu 
ületamisel või toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel, sõltuvalt 
sellest, kumb ajaliselt varem kätte jõuab.

Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 €.

Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit €

ja minimaalne summa 20 000 € ühe projekti kohta. 



Meie kontaktid:

Aadress: Sirge tn 2 (Omavalitsuste maja), Tallinn
Telefonid: 6566 522, 6566 641
Kodulehekülg: http://www.heak.ee
E-post: info@heak.ee
Facebook: www.facebook.com/SAHEAK



Ille Metsla – ettevõtluskonsultant

Aarne Leisalu – investorkonsultant

Anu-Mai Levo – ettevõtluskonsultant 

Hylle Saarts – konsultant turismikoordinaator

Ervin Truu – ettevõtluskonsultant

Siim Kasari – noorte koordinaator 



Maret Lepiksaar – MTÜde konsultant

Külli Vollmer – MTÜde konsultant

Jevgenia Rõbakova – MTÜde konsultant

Demis Voss – juhataja


