SEKKUMISE FAKTILEHT:

Ettevõtluse mitmekesistamise
tugiteenused
/по-русски см. ниже/
Meetme nimetus ja maht:
Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused; 25 mln eurot.

Kliimaneutraalsusele üleminekust tulenev väljakutse ja arenguvajadus, mis tingib meetme väljatöötamise; seos õiglase ülemineku
fondi (ÕÜF) eesmärkidega:
•

•

•

ÕÜF-i eesmärk: toetada majandust, tööhõivet, inimesi ja keskkonda nendes
piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud raskused seoses
Euroopa Liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise plaaniga.
Keskkonnaaspekt: eeldatavat mõju seoses kliimaneutraalsusega on praegu vara
hinnata. Uute ärimudelite rakendamisel süsinikuvaesuse ja keskkonnasõbralikkuse
põhimõtetest lähtumine panustab keskkonnamõjude vähendamise eesmärgi täitmisse nii teenuste mitmekesistumise kaudu, kuna maakonda luuakse rohe-, sini- ja
ringmajanduse projektide nõustamise võimekus, kui ka mõjude kontsentratsiooni
vähendamise kaudu.
Majanduslik aspekt: ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused võimaldavad
luua majandusstruktuuri muutumise käigus vanadelt töökohtadelt vabanevatele
inimestele uued suurema lisandväärtusega töökohad ja uued, tänapäeva nõuetele vastavad tooted ja teenused. Need töökohad osalevad piirkonda tehtavates
investeeringutes ja/või toetavad neid ning aitavad kaasa piirkonna majanduslike
väljavaadete paranemisele, sh pakutavate toodete ja teenuste valiku mitmekesistumisele (lisanduvad turismiteenuste pakkujad, loomeettevõtted, tehnoloogiakesksed iduettevõtted, tootearenduse tulemusena lisanduvad ekspordivõimekusega

ettevõtted).

Meetme eesmärk ja eesmärgi lühikirjeldus:
Programmipõhine sekkumine, mis toimub kohalike partnerite koostöös ettevalmistatud
ettevõtluse tugiteenuste arendamise ja investeeringute kava alusel. Juhtpartnerid on
Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) ja Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA), kes
kaasavad teised piirkonnas tegutsevad partnerid vastavalt nende valdkondlikele
eriteadmistele.

Toetatavad tegevused:
•
•
•
•
•

Uute ettevõtete loomist ning tegutsevate ettevõtete suutlikkust toetavate tugiteenuste mahu suurendamine;
piirkondliku ettevõtluskeskkonna elavdamine, sh iduettevõtete ökosüsteemi ning
turismi- ja loomevaldkonna tugiteenuste arendamine;
piirkonda välisinvesteeringute kaasamise tugiteenuste pakkumise mahu suurendamine;
piirkonna tutvustamine välisinvesteeringute ja turismi sihtkohana ning kaasaegse
elukeskkonnana (sihtrühmad kodu- ja välismaal on ettevõtja / investor, külaline ja
elanik);
tööstusinkubaatori rajamine, sh inkubatsiooniteenuse kui tugiteenuse väljaarendamine.

Eeldatavad toetusmäärad ja -summad:
25 mln eurot.

Taotlemine:
Programmipõhine tegevuskava alusel.

Sihtrühmad:
Piirkondlikud arendusorganisatsioonid.

Peamised küsimused, millele ümarlauaarutelult vastuseid soovitakse saada:
•
•
•

Millistel ettevõtlusega seotud tegevusaladel on nõustamise/arendamise vajadus
teie arvates kõige suurem?
Kuidas te oma piirkonnas pakutavad ettevõtlusega seotud tugiteenused üles leiate?
Kui te mingil põhjusel endale sobivat ettevõtlusega seotud tugiteenust ei leia, siis
kuhu suundute seda otsima?

•

Millistes ettevõtlusega seonduvates valdkondades Ida-Virumaal teie arvates tugiteenuseid ei pakuta?

Ootame kahe nädala jooksul pärast ümarlauaarutelu toimumist
kirjalikke kommentaare ja ettepanekuid:
kaarel.lehtsalu@mkm.ee

