Projekti "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks Saaremaal 2019. aastal" taotlus Euroopa Liidu
struktuurivahenditest rahastamiseks
Taotleja
Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku
esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse väljadesse.
Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed
Taotleja nimi:

Sihtasutus Saare Arenduskeskus

Registrikood:

90014098

Juriidiline vorm:

Sihtasutus

Telefon:

+372 4520574

E-post:

info@sasak.ee

Riik:

Aadress:

Eesti

Lossi tn 1a, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond

Postiindeks:

93819

Pangakonto:

EE552200221067884996

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab
toetuse makseid, on ka makse saajaks:
Makse saaja pangas:

Jah

Sihtasutus Saare Arenduskeskus

Projekti kulude käibemaks:
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks
tuleb läbi viia riigihange:

Jääb kulu tegija kanda
Jah

Kontaktisikud
Nimi

Ametikoht

Roll

Telefon

E-post

Isik soovib saada teavitusi e-postile

Rainer
Paenurk

Juhatuse liige

Projektijuht, Sisestaja,
Kontaktisik

553 7563

rainer@sasak.
ee

Jah

4520573

helje@sasak.
ee

Jah

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne
Kontaktisiku täpsustus:
Rainer Paenurk
Lisadokumendid:

Helje Pent

Raamatupidaja

Kontaktisik, Projektijuht

Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Üldandmed
Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste
elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused
toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või
riigisisestest või muudest välisabi vahenditest.

Projekti üldandmed
Projekti number:

Projekti nimi:

Projekti algus ja lõpp:

2014-2020.5.04.18-0360

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks Saaremaal 2019. aastal
01.01.2019 - 31.12.2019

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks 2017-2019 - 03.09.2018-31.03.2019

Käesoleva projektiga seotud toetused
Kas taotleja on rakendanud või taotlenud
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud
(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei

Partnerid ja makse saajad
Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti
rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku
esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi

Nimi pangas

Sihtasutus Saare
Arenduskeskus

Sihtasutus Saare
Arenduskeskus

Pangakonto:
EE552200221067884996

Kontaktisiku täpsustus:
Rainer Paenurk
Lisadokumendid:

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Näitan:

10

Kokku: 1

Registri/isikukood

90014098

Roll

Makse
saaja

Telefon

E-post

Sisu
Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise
mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb
järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad
Valdkond, millesse projekt panustab:

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)

Kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel:

15%

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Projekti väljund:

Vähemalt 2 ettevõtet osaleb nutika majanduskasvu arenguprogrammides,
kompetentsikeskuse teenuseid kasutab vähemalt 5 ettevõtet aastas, koolitus- ja
arenguprogrammides osaleb vähemalt 50 ettevõtjat. Toimunud 1 energia
/biomajanduse konverents.
Ettevõtliku Kooliga on liitunud vähemalt 5 Saaremaa kooli, kellest 3 on kätte
saanud sertifikaadid. Lisandub väheamalt 2 mini- või õpilasfirmat 2019. aastal.
SAK veebilehel on väljas uuendatud eesti ja inglisekeelne majanduse ülevaade,
lisatakse ühe tööstuspargi inglisekeelne info invest in estonia lehele. Viiakse ellu
vähemalt 1 online turunduskampaania. Loodud infoportaali sisu on ajakohane ja
teemavaldkonnad märksõnaoptimeeritud.

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevused Saaremaal 2019. aastal toetuvad
maakonna arengustrateegiale 2020 ja Saare maakonna tööhõive ning ettevõtlikkuse
edendamise kavale ja PATEE tugiprogrammile.
Ettevõtjate ja konsultantide tagasisidest lähtuvalt on jätkuv vajadus nii
turundustegevusteks kui ka koolitusteks/arenguprogrammideks. Info Saaremaa
elamis-, töötamis- ja õppimisvõimalustest ning avalikest teenustest ja
toetusmeetmetest on liiga hajutatud ning vastav teadlikkus on madal. Rohemajanduse
/biomajanduse ja taastuvenergia kasutamise teadlikkus on madal ning see ei soosi
vastavat investeerimis- ja arendustegevust.
Saare maakonnas ei ole piisavalt tasuvaid töökohti ja nii on juba aastaid toimunud
väljaränne või tööalane pendelränne. Jätkuvalt on vaja panustada
välisinvesteeringute saarele toomise ja olemasolevate ettevõtete laiendamise nimel
ka maakonna strateegilisse tervikturundamisesse.
2019. a. tegevused on suunatud senisest enam ettevõtjate täiendkoolitusteks ja
turundustegevuseks. Oluline on, et ka meie ettevõtjad oleksid kursis uute
tehnoloogiate, meetodite ja trendidega ning peame oluliseks neile need teadmised
Saaremaale kohale tuua (digipädevused, turundusteadlikkus, eksport,
automatiseerimine jms). Saaremaal pakutavatest koolitustest/arenguprogrammidest
tõuseb kõige suurem kasu, kuna see tagab piisava osalejate arvu (ei sõltu Tallinnasse
või mujale sõidust). Muuhulgas kasvab ettevõtete lisandväärtus, mis annab võimaluse

ettevõtete käibe kasvuks ja uute töökohtade loomiseks ning ettevõtlusaktiivsuse
hoidmiseks.
Ettevõtluskeskkonna areng mõjub positiivselt ka lisainvesteeringute
ligimeelitamiseks. Senisest suuremat tähelepanu vajab perspektiivikas biomajandus
/rohemajandus/taastuvenergeetika ning maakonna erinevate tahkude tervikturundus
(lisaks turismile ka elamine, õppimisvõimalused ja töötamise võimalused,
ühendused). 2018. aastal loodud laialipillutatud infokilde koondav infoportaal www.
minusaaremaa.ee ja sellele planeeritavad turundustegevused/kampaaniad annavad
võimaluse varasemalt väga killustunud info paremaks leidmiseks ja levitamiseks.
Mitme erineva lehe viitamise asemel saab edaspidiselt infootsija suunata ühte kohta,
kus kõik vajalik on olemas. See suurendab soovi Saaremaale tulemiseks, siia elama,
õppima ja tööle asumiseks.
Biomajanduse/taastuvenergeetika konverentsi või foorumi korraldamine toob kokku
teadmised, arengutendentsid kui ka konkreetsed ettevõtted, kes selles vallas
tegutsemas on. Tekib võimalus sünergiaks ning sellesuunalise ettevõtluse arenguks
Saaremaal.
Jätkuvalt panustame noorte ettevõtlikkuse kasvule. Koostöös Junior Achievement
Eesti, Saarte Koostöökogu ning Saaremaa koolidega arendame õpilasfirmade
loomisega seonduvat.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Maakonna arengustrateegias välja toodud perspektiivikates valdkondades uusi
arendusi luues ja olemasolevaid laiendades suureneb tööhõive ja keskmisest
kõrgemat palka saavate inimeste arv. Maakonna ettevõtete, kodanikeühenduste ja
avalike organisatsioonide turundusteadlikkus on kasvanud ning uusi teadmisi
rakendades panustatakse Saaremaa ühisturundusse laiemalt. Suureneb ettevõtete
lisandväärtus ja konkurentsivõime, luuakse uusi töökohti, kasvatatakse käibeid.
Saaremaa noorte ettevõtliku hoiaku edendamine läbi ettevõtlusalaste ühistegemiste
ja koolituste ning maakonna äärealade ettevõtluskeskkonna kasvu toetamine
Kuressaare linna ja lähiümbruse tasemest lähtuvalt. Luuakse uusi õpilas- ja
minifirmasid, osaletakse vastavatel messidel, korraldatakse noorte
ettevõtlusaktiivsuse kasvuks erinevaid koolitusi, väljasõite ning panustatakse
Ettevõtlik Kool tegevusse. Ettevõtliku Kooli standardeid lisandub veel 2.
Investeeringute kasv ettevõtlusesse, nende kaudu nii uute ettevõtete loomine kui ka
olemasolevate laiendamine/arendamine. Lisanduvad uued töökohad, eelkõige
keskmisest kõrgema palgaga. Töökohtade lisandumine vähendab tööalast väljarännet
saartelt ning välismaal ja mandril töötajate arvu. SKT kasv, mis kasvatab Saaremaa
konkurentsivõimet tervikuna, tekitab positiivse hoiaku ning kasvatab külastajate
arvu, mis omakorda võimendab ka turismiarengut.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevused Saaremaal 2019. aastal toetuvad
maakonna arengustrateegiale 2020 ja Saare maakonna tööhõive ning ettevõtlikkuse
edendamise kavale. Tegevused jagunevad kolmeks alateemaks, milleks on: 1) nutika
majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv, 2) maakonna
tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine ja 3) noorte
ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused.

Kuna ettevõtluskeskkond on pidevas muutuses, jätkub vastav koolitustegevus. On
vajalik kohalike teenuste, elamis-, töötamis- ja õppimisvõimaluste, mh. sündmuste,
festivalide jms. maakonnaülene turundustegevus.
Suureneb ettevõtjate teadlikkus digipädevustest (automatiseerimine, turundus- ja
eksporditeadlikkus) ja orienteerutakse hästi erinevate toetusmeetmete kontekstis,
mida aktiivselt oma arenguplaanide realiseerimiseks kasutatakse. Kasvanud on
teadlikkus biomajandusest ja taastuvenergeetikast, lisandub uusi tooteid ja
teenuseid. Konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsuse säilitamiseks ja tõstmiseks

rakendavad ettevõtjad omandatud teadmisi. Lisandub uusi töökohti. Saaremaa on
atraktiivsem, kuna seni laialipillutataud info on ühte koondportaali kokku kogutud,
seda on lihtne leida ning tööandjatel on juures üks lisaargument uute töökäte
Saaremaale meelitamiseks.
Noorte ettevõtlikkust tõstvad tegevused ja turundustegevused jätkuvad ka pärast
projektiperioodi. Samuti koolituste pakkumine vastavalt nõudmisele ja võimalustele.
Noortesuunalised tegevused annavad eeldused ja oskused õpilasfirmade tekkeks, mis
pikemas perspektiivis võiks mõjutada Saaremaa üldist ettevõtlusaktiivsust
lisanduvate ettevõtete ja olemasolevate jätkusuutlikkuse tugevnemise näol.
Turundustegevused tõstavad teadlikkust Saaremaal toimuvast ja siin pakutavatest
võimalustest, mis annab eeldused väljarände vähendamiseks ja uute inimeste
juurdevooluks. Koolitustegevused tõstavad ettevõtete lisandväärtust.

Projekti eeltingimused:

1. etapp - 2015 -2016: põhirõhk turismil. Terviseturismiga seotud tegevuste
elluviimiseks palgal MTÜ Saarte Turismiarenduskeskuses terviseturismi arendus- ja
turundusjuht. Koostati mitmeid turismiturunduse trükimaterjale, mida levitati
messidel ja veebis. Korraldati terviseturismiteemaline Spaaremaa Wellfest ja mitmeid
koolitusi turismiettevõtjatele. Korraldati noorte ettevõtluskonkurssi Saaremaa Päike
ning tegeleti aktiivselt Ettevõtliku Kooli tegevustega.
Väikelaevaehituse alased tegevused ja õppematerjali koostamine.
Rohemajanduslikud tegevused sel perioodil ei realiseerunud, polnud päris selge, kes
partneritest seda rolli täitma peaks ning millised on eesmärgid, hetkeolukord ja
võimalused.
2. etapp - 2017-2018: Sel perioodil koostati infotrükised teemal Saare Saun ja Saare
Toit. Korraldati Saaremaa Wellfest ja terviseturismiteemaline ümarlaud erialaliitude
ja ettevõtjatega ning võeti vastu seisukoht, et terviseturismiga tegelevad ettevõtjad
oma võimaluste piires ise edasi ja sekkumist ei vaja. 2018. aastal korraldasime
Kuressaare Ametikooliga rahvusvahelise turismikonverentsi, mille raames saime
olulist teavet mitmelt välisriikide reisikorraldajatelt turismitoodete ja - teenuste
edasiarendamiseks. Energia ja rohemajanduse teadlikkuse kasvuks korraldati
rahvusvaheline energiakonverents "Läänemere piirkonna targad energialahendused",
millest kasvas välja koostööprojekte ja algatusi ning teema olulisuse teadvustamise
tulemusel on see suund sees ka uues koostatavas maakonna arengustrateegias.
Täiendati väikelaevaehituse õpivara ja koostati eriala tutvustavad materjalid
Kuressaare Ametikooli ja TTÜ-ga ning tehti vastav sotsiaalmeediakampaania.
Vastuvõetute arv 2018. aastal vastavatele erialadele kasvas. Töötasime välja
turundusarenguprogrammi ettevõtjatele, mida viisime perioodil läbi 3 korda. See võeti
väga hästi vastu, soovijaid oli kordi rohkem kui kohti ning täna on sarnane
kontseptsioon kasutusel enamikes arenduskeskustes üle Eesti. Selle teemaga läheme
kindlasti edasi, pannes 2019. aastal suuremat rõhku rahvusvahelisele online müügile
E-bay ja Amazoni näitel. Tõime ellu ekspordiarenguprogrammi, mis võeti samuti väga
hästi vastu ning mida samuti rakendatakse teisteski maakondades. 2018. aastal
viisime läbi tööstusettevõtete digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid, viies
Arenduskeskuse teenused lähemale suurtele ettevõtetele. Selles suunas planeerime
2019. aastal koolitusi koos turundus- ja eksporditemaatikaga. Jätkusid noorte
ettevõtluskonkursi Saaremaa Päike ja Ettevõtlik Kool tegevused, mille raames
ootused ja eesmärgid täideti. Lõime koondportaali www.minusaaremaa.ee ja tegime
Saaremaad turundavad videoklipid, et 2019. aastal Saaremaa tervikturundusega
jõulisemalt edasi minna.
2019. aastal on peamine rõhk ettevõtjate täiendkoolitamisel ja turundustegevustel,
mille täpsem sisu tuleb välja 2019. tegevuste eelarves.

Tugiprogramm allkirjastatud kaasatud

organisatsioonide esindajate poolt:
Fail

Tüüp
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Lisatud

Lisaja

Maht

Tugiprogramm

12.11.2018

Rainer Paenurk

265.1 KB
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Tugiprogramm

08.11.2018

Rainer Paenurk
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Tugiprogramm.bdoc

Tugiprogramm

06.11.2018

Rainer Paenurk
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Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate asukoht:

Kirjeldus

Investorid, Õpilased, Maakondlikud arenduskeskused ja partnerorganisatsioonid, kes
osalevad kava koostamisel ja on valmis osalema selle elluviimisel, Kõigi maakondade
elanikkond, eelkõige piirkonna tööandjad ja töövõtjad, Maakonna ettevõtjad, Elanikud
piirkondlik

Kasusaajate maakond:

Saare maakond

Kasusaajate linn/vald:

Muhu vald, Ruhnu vald, Saaremaa vald

Projekti kasusaajate täpsustus:

Näitajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja
juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse
näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. Ülejäänud näitajad tuleb lisada taotlejal.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

Vähemalt 2 ettevõtet osaleb nutika majanduskasvu arenguprogrammides, kompetentsikeskuse teenuseid kasutab vähemalt 5 ettevõtet
aastas, koolitus- ja arenguprogrammides osaleb vähemalt 50 ettevõtjat. Toimunud 1 energia/biomajanduse konverents.
Nutika majanduskasvu arenguprogrammides osalevate ettevõtete arv

tk

0,00

2,00

Kompetentsikeskuse teenuseid kasutavate ettevõtete arv

tk

0,00

5,00

Koolitustel ja arenguprogrammides osalevate ettevõtete arv

tk

0,00

50,00

Energia- ja biomajanduse teemaliste sündmuste arv

tk

0,00

1,00

SAK veebilehel on väljas uuendatud eesti ja inglisekeelne majanduse ülevaade, lisatakse ühe tööstuspargi inglisekeelne info invest in
estonia lehele. Viiakse ellu vähemalt 1 online turunduskampaania. Loodud infoportaali sisu on ajakohane ja teemavaldkonnad
märksõnaoptimeeritud.
Online turunduskampaaniate arv

tk

0,00

1,00

Tööstusparkide info invest in Estonia lehel

tk

0,00

1,00

Uuendatud majandusülevaade SAK veebis eesti kui ka inglise keeles

tk

0,00

1,00

Loodud Saaremaa infoportaali www.minusaaremaa.ee sisu levitavate organisatsioonide
arv

tk

0,00

3,00

Ettevõtliku Kooliga on liitunud vähemalt 5 Saaremaa kooli, kellest 3 on kätte saanud sertifikaadid. Lisandub väheamalt 2 mini- või
õpilasfirmat 2019. aastal.
Ettevõtliku Kooli standardite arv

tk

2,00

3,00

Loodud õpilas- või minfirmade arv

tk

0,00

2,00

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

ettevõtjate arv

0,00

50,00

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

haridusasutuste
arv

0,00

10,00

Valdkonna ülesed näitajad

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st panustab naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja võimaluste
tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või
rahvusest inimestele)?

Jah

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st toetab piirkondlikke erinevusi
tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja erivajaduste arvestamist;
piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu
suunamisel)?

Jah

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st toetab ühtset riigivalitsemist;
kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste
kasutajasõbralikku osutamist)?

Jah

Vahearuande perioodid:

Ei soovi

Tegevused
Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud
ajaraami.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse?

Projekti tegevuse
tunnus

Ei

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

Vähemalt 2 ettevõtet osaleb nutika majanduskasvu arenguprogrammides, kompetentsikeskuse teenuseid kasutab vähemalt 5 ettevõtet
aastas, koolitus- ja arenguprogrammides osaleb vähemalt 50 ettevõtjat. Toimunud 1 energia/biomajanduse konverents.
26

Ettevõtjate arenguprogramm/koolitused (digipädevused,
turundusteadlikkus, eksport, digitaliseerimine)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 1. Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv.
Korraldame aasta jooksul vähemalt 6 erinevat ettevõtjatele suunatud koolituspäeva teemadel: rahvusvaheline müük, turundus,
eksport, digitaliseerimine. Eesmärgiks ettevõtjate lisandväärtuse ja konkurentsivõime kasv, ettevõtte parem nähtavus ja tuntus,
toodete ja teenuste arendamine, uute toodete või teenuste loomine, käibe kasv, võimalus uute töökohtade tekkeks.
Koolitusprogrammis osaleb kokku vähemalt 50 ettevõtjat. Varasemalt läbi viidud turundusarengu- ja ekspordiarenguprogrammid
näitasid arvuka osalemisaktiivsusega ettevõtjate selget vajadust selliste koolituste järele. Saaremaa kohapealne turg ei paku
sellesuunalisi kvaliteetset koolitust ning ettevõtjale on kulukas käia infot ammutamas Tallinnas või Pärnus.
Kogu korraldusliku poole, programmi, infolevi, teavituste jms. eest vastutab ja korraldab taotleja. Kulud jagunevad ruumide rendi,
toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja esinejatasude vahel.
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Toetusmeetmete infopäev (EAS, Kredex, Innove, PRIA, KIK vms.)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 1. Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv.
Korraldame kummalgi poolaastal ühe toetusmeetmeid koondava infoseminari. Meetmeid ja organisatsioone, kes ettevõtjale
arenguplaanide realiseerimisel abiks võiks olla, on palju. Eesmärk on kutsuda olulisemad neist ühel päeval ühte kohta kokku, et
osalev ettevõtja saaks tervikpildi ning valida välja endale sobivaimad lahendused. 2018. aastal oleme sarnaseid infopäevi
korraldanud, need on hästi vastu võetud ning vajadus nende järele on ka edaspidiselt olemas. Infopäevad annavad võimaluse
ettevõttel kasvada, areneda, tõsta konkurentsivõimet, käivet, luua uusi tooteid/teenuseid või arendada olemasolevaid ja luua uusi
töökohti.
Vähemalt 2 osalenud ettevõtjat osaleb infopäevalt saadud teadmise tulemusel nutika majanduskasvu arenguprogrammides või
kasutab mõnd konkreetset toetusmeedet.
Kogu korraldusliku poole, programmi, infolevi, teavituste jms. eest vastutab ja korraldab taotleja. Kulud jagunevad ruumide rendi,
toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja esinejatasude vahel.
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Biomajanduse/taastuvenergeetika konverents (koostööprojekt RIK ja
regioon)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 1. Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv.
Tugiprogrammis on esimese tegevussuuna juures ühe kandva teemana kirjeldatud rohemajandust ja päikeseenergiat.
Rohemajandus on üsna lai mõiste ning taastuvenergia potentsiaal on Saaremaal suur lisaks päikeseenergiale ka tuule- ja
biomassi energial. Soovime suurendada energia- ja biomajanduse teadlikkust veelgi. 2017. a. sügisel toimunud tarkade
energialahenduste rahvusvahelisel konverentsil tegime selle otsa lahti, mis on andnud edaspidiseks mitmeid koostööprojekte
ning aidanud teadvustada teema olulisust KOV tasandil. Soovime teemaga edasi minna. Planeerime korraldada ühe biomajanduse
/energiamajanduse konverentsi, kus toome kokku poliitikakujundajad, ettevõtjad ja parimad praktikad. Eesmärgiks
sellesuunaliste arengute võimendamine, et tekiks selles valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid, kes loovad uusi tooteid/teenuseid ja
et avada uksed sellesuunalisteks investeeringuteks. Eesmärgiks on, et 2030. aastaks on Saaremaa energiabilansist vähemalt 50%
taastuvenergial põhinev, mh. transpordis on see näitaja 20%. Soovime juurutada rohelise, energiasõltumatu saare kuvandit.
Kogu korraldusliku poole, programmi, infolevi, teavituste jms. eest vastutab ja korraldab taotleja. Kulud jagunevad ruumide rendi,
toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja esinejatasude vahel.

SAK veebilehel on väljas uuendatud eesti ja inglisekeelne majanduse ülevaade, lisatakse ühe tööstuspargi inglisekeelne info invest in
estonia lehele. Viiakse ellu vähemalt 1 online turunduskampaania. Loodud infoportaali sisu on ajakohane ja teemavaldkonnad
märksõnaoptimeeritud.
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Saaremaa infoportaali turundamine ja edasiarendus (haldus, täiendus,
optimeerimine, liiklus)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 2. Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine.
2018. aastal lõime Saaremaa infoportaali www.minusaaremaa.ee, eesmärgiga koondada seni väga killustatud info. Portaali
eesmärk ei olnud ühe järjekordse dubleeriva lisakanali loomine, vaid olulist ja olemasolevat infot koondava veebilehe loomine.
Turismitegevused on koondunud www.visitsaaremaa.ee lehele, kuid erinevad avalikud teenused, töökuulutused,
kinnisvarakuulutused, ühendused, transpordivõimalused, lasteaiad, haridusasutused jpm. on kõik väga hajutatud. Ühel
Saaremaaga mitte kursis oleval inimesel on väga ajamahukas seda kõik leida. Eesmärk on suurendada uute inimeste ja perede
Saaremaale kolimist ning koondatud info aitab seda eesmärki täita. Kuna info on pidevas muutused, vajab loodud koondportaal
alalist täiendamist, muutmist, lisamist, haldamist. Soovime 2019. a. PATEE projekti raames seda portaali turundama hakata. Et see
tõuseks esile google otsingutes, on vaja teemadele teha märksõnaoptimeering, kasutada tasulist Google Adwordsi ja muid online
turunduse võimalusi. Soovime, et sellest koondportaalist saaks Saaremaa infovärav ja kõige külastatavam veebileht, kust ka
inglisekeelselt võimalikult palju infot leida oleks.
Ettevõtjatel on pidevalt probleeme tööjõuga. Siia kolinutel on pidevalt probleeme elamiskoha leidmise, avalike teenuste ja muu
olulise info kättesaamisega. Kui Saaremaale kolib näiteks noor pere, on vaja lisaks elukohale leida töökoht, lasteaiakoht,
elamispind, olla kursis vaba aja veetmise võimaluste ja huvitegevusega jne. Koondportaalist saab ta selle info kätte. Tööandja ei
pea kulutama enam aega laialipillutatud infokildude kokkupanemisele, vaid saab viidata ühele konkreetsele veebilehele, kus kõik
vajalik olemas on. See kõik tõstab Saaremaa atraktiivsust, jätab külalislahke mulje ning toob juurde uusi inimesi ja töökäsi
ettevõtjatele, maksumaksjaid KOV-le jne.
Portaali halduse, muutmise, täiendamise eest vastutab taotleja. Sisse ostame SEO optimeerimise ja Google Adwords
reklaamiteenuse. Samuti sotsiaalmeedias võimendamise teenuse, et leht tuleks otsingumoorites esile, mis kasvatab lehe
külastatavust. Kulud kaasnevad jooksva arenduse ja platvormi uuendamisega, domeeni ja virtuaalserveri haldusega, samuti
kujundustööde, pildi- ja videogalerii täiendamisega.
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Saaremaa mainekampaania digikanalites (sotsiaalmeedia, veeb)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 2. Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine.
Sihtkohaturundusel on tähtis roll ning kõik piirkonnad konkureerivad omavahel tööjõu ja elanike pärast. Võidavad need
piirkonnad, kes on olemas seal, kus on ka potentsiaalsed tarbijad - onlines. Digiturunduskampaaniad on mõõdetavad ja annavad
vajalikku infot sihtrühma olemuse ja käitumise kohta (sooline ja vanuseline struktuur, asukoht, kampaanialehe
navigeerimiskäigud jpm.), tekitavad lojaalse järgijaskonna ning võimaldavad edaspidiselt suunata soovitud infot kampaania
käigus kõnetatud sihtrühmale. Turismistatistika näitab seniste oluliste sihtturgude turistide langustendentsi ning majutuste arv
hotellides on paigalseisus. Soome turu kahanemisel nähakse seost asjaolus, et noorem põlvkond ei tea Saaremaast suurt midagi
ning vanem nn. Georg Otsa põlvkond on siin juba korduvalt käinud. Saaremaal toimub palju, kuid nii mõnelgi heal algatusel pole
võimekust ja ressurssi laiemaks turundustegevuseks. EAS on välja öelnud, et üha enam liiguvad nad oma tegevusega online
kanalitesse. Planeerime koostööna vähemalt ühte Saaremaa online turunduskampaaniat 2019. aastal, tõmbamaks tähelepanu siin
toimuvale, tõstmaks turistide ja majutuste arvu, mis omakorda toob Saaremaale lisaraha ja võimendab ettevõtjate käibeid.
Kampaania sisu, sihtrühmad ja fookuse paneme paika koostöös partneritega ning elluviimise eest vastutab taotleja. Kulud
jagunevad kampaania lehe loomise, tasulise reklaamteenuse (sotsiaalmeedia, Google), nõustamise ja tulemuste analüüsi vahel,
mille ostame osaliselt sisse.
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Investorteenindus, majanduse ülevaated, statistika

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 2. Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine .
Koostame 2018. majandusaasta aruannete põhjal Saaremaa majanduse ülevaate. Uuendame seda Arenduskeskuse veebilehel,
kajastame nii inglise- kui ka eestikeelsena ning uuendame seda ka loodud www.minusaaremaa.ee infoportaalis. Eesmärgiks anda
jooksvalt ajakohane ülevaade ettevõtjatele, ettevõtlusega alustada soovijatele, haridusasutustele kui ka investoritele, kes ilma
taustainfota investeerimisotsuseid ei langeta. Majanduse ülevaade on kõigile vabalt kättesaadav ja kasutatav, koostame selle
põhjal artikleid ajakirjandusse ja teeme ettekandeid koolides, KOV-is ja ettevõtjate seas. Majandusülevaade toetab ka regionaalse
investorkonsultandi tegevust, kes vajab pidevalt uut ja põhjalikku infot. Et välisinvestorite hulgas veelgi rohkem potentsiaalset
huvi tekitada, lisame ühe tööstuspargi inglisekeelse info invest in Estonia lehele "industrial parks" alamlehele. Täna Saaremaa
sealt puudub. Sellel lehel viitame ka inglisekeelsele majandusülevaatele.
Kogu korraldusliku poole eest vastutab taotleja. Kulud jagunevad andmete hankimise, toimetamise, kujundamise, tehnilise töö ja
tõlgete vahel.

Ettevõtliku Kooliga on liitunud vähemalt 5 Saaremaa kooli, kellest 3 on kätte saanud sertifikaadid. Lisandub väheamalt 2 mini- või
õpilasfirmat 2019. aastal.
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Tegevused noorte ettevõtlusteadlikkuse kasvuks ("Ettevõtlik Kool"
tegevused, õpilasfirmade tegevus jms.)

01.01.2019

31.12.2019

Tegevuse täpsustus:
Tugiprogrammi tegevus 3: Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused.
Korraldame vähemalt 2 noorte ettevõtlusteadlikkuse kasvule suunatud motivatsioonisündmust ja vähemalt 1 bussireisi ettevõtete
või õpilasfirmade tegutsemist toetavate ürituste külastamiseks (õpilasfirmade laadad jt.). Eesmärgiks motiveerida õpilasi
tegelema ettevõtluse ja õpilasfirmadega. Tegevuse käigus luuakse vähemalt 2 mini- või õpilasfirmat, kel on põnev ja unikaalne
toode. Tegevused toetavad Ettevõtliku Kooli eesmärke, vähemalt 3 Saaremaa kooli jõuavad Ettevõtliku Kooli standardini.
Kogu korraldusliku poole, programmi, infolevi, teavituste jms. eest vastutab ja korraldab taotleja. Kulud jagunevad ruumide rendi,
toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja esinejatasude vahel.

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks,
metoodika:

SA Saare Arenduskeskus on PATEE projekti elluviijaks ja juhtpartneriks Saaremaal
aastani 2023 ehk kogu projektiperioodi lõpuni. Valmidus projektitegevuste
elluviimiseks on olemas, kuna 2019. a. tegevused on loomulikud jätkutegevused
eelnevalt PATEE projekti raames tehtule. SAK meeskonnas on olemas kõik vajalikud
pädevused projektitegevuste elluviimiseks. Tegevused on kooskõlastatud KOV-dega

ning nende poolt on tagatud nõutud omaosalus. 2019. a. tegevused on valitud
ettevõtjate soove ja laiemat avalikku huvi silmas pidades. Tegevused vastavad PATEE
tugiprogrammis seatud eesmärkidele ja tegevusplaanidele. PATEE palgal on
tegevuste elluviimiseks vastav projektijuht.

Riskijuhtimine:

2019. a. projektitegevused lähtuvad kogukonna ja ettevõtjate vajadustest. Võimalikud
riskid on, et sisseostetavate teenuste pakkujad (peamiselt koolitajad) ei täida
kokkuleppeid kuupäevade jms. osas, kuid neid riske hindame marginaalseks. Riskiks
võib pidada ka sihtrühma huvi puudust ja vähest osalust, kuid kõik seni elluviidud
tegevused on näidanud ja kinnitanud vastupidist, st. teame, kuidas jõuda sihtrühmani
ja millised teemad neid kõnetavad. PATEE tegevusi koordineerib SAK palgal olev
projektijuht ning seatud eesmärgid sõltuvad eelkõige tema võimekusest, st. üheks
riskiks on sobiva ja võimeka projektijuhi tegevus. Kuna SAK tänane juhataja on
varasemalt PATEE protsessi ise juhtinud ja ellu viinud ning koostöös PATEE
projektijuhiga on võimalik kõik riskid maandada.

Eelarve
Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused
Taotletud toetuse määr (%):

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Kõigil tegevustel sama

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Kulu-tulu analüüsi fail:

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

64 020,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

64 020,00

Taotletud toetuse määr (%):

84,00

Taotletav toetuse summa (EUR):

53 776,80

Omafinantseeringu summa (EUR):

10 243,20

Tegevuste eelarve
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

15,00

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

Vähemalt 2 ettevõtet osaleb nutika majanduskasvu arenguprogrammides, kompetentsikeskuse teenuseid kasutab vähemalt 5 ettevõtet
aastas, koolitus- ja arenguprogrammides osaleb vähemalt 50 ettevõtjat. Toimunud 1 energia/biomajanduse konverents.
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Ettevõtjate arenguprogramm/koolitused (digipädevused, turundusteadlikkus, eksport,
digitaliseerimine)

16 000,00

24,99

Eelarve rea täpsustus:
Vähemalt 6 erinevat koolitust. Kulud jagunevad ruumide, toitlustuse, esitlustehnika, transpordi, koolitusmaterjalide,
teavitustegevuse ja lektoritasude vahel.
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Toetusmeetmete infopäev (EAS, Kredex, Innove, PRIA, KIK vms.)

1 465,00

2,29

Eelarve rea täpsustus:
2 erinevat infopäeva, üks esimesel ja teine teisel poolaastal. Kulud jagunevad ruumide, toitlustuse, esitlustehnika, transpordi,
koolitusmaterjalide, teavitustegevuse ja lektoritasude vahel.
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Biomajanduse/taastuvenergeetika konverents (koostööprojekt RIK ja regioon)

4 000,00

6,25

25 700,00

40,14

47 165,00

73,67

Eelarve rea täpsustus:
Üks konverents. Kulud jagunevad ruumide rendi, toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja esinejatasude vahel.

29

Otsene personalikulu

Eelarve rea täpsustus:
PATEE projekti juhtimine, sisutegevuste elluviimine, aruandlus.

Kokku (EUR):

SAK veebilehel on väljas uuendatud eesti ja inglisekeelne majanduse ülevaade, lisatakse ühe tööstuspargi inglisekeelne info invest in
estonia lehele. Viiakse ellu vähemalt 1 online turunduskampaania. Loodud infoportaali sisu on ajakohane ja teemavaldkonnad
märksõnaoptimeeritud.
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Saaremaa infoportaali turundamine ja edasiarendus (haldus, täiendus, optimeerimine, liiklus)

5 000,00

7,81

Eelarve rea täpsustus:
Sisse ostame SEO optimeerimise ja Google Adwords reklaamiteenuse. Samuti sotsiaalmeedias võimendamise teenuse, et leht
tuleks otsingumootorites esile, mis kasvatab lehe külastatavust. Kulud kaasnevad jooksva arenduse ja platvormi uuendamisega,
domeeni ja virtuaalserveri haldusega, samuti kujundustööde, pildi- ja videogalerii täiendamisega.
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Saaremaa mainekampaania digikanalites (sotsiaalmeedia, veeb)

5 000,00

7,81

Eelarve rea täpsustus:
Kulud jagunevad kampaania lehe loomise, tasulise reklaamteenuse (sotsiaalmeedia, Google), nõustamise ja tulemuste analüüsi
vahel, mille ostame osaliselt sisse.
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Investorteenindus, majanduse ülevaated, statistika

1 000,00

1,56

11 000,00

17,18

Eelarve rea täpsustus:
Kulud jagunevad andmete hankimise, toimetamise, kujundamise, tehnilise töö ja tõlgete vahel.

Kokku (EUR):

Ettevõtliku Kooliga on liitunud vähemalt 5 Saaremaa kooli, kellest 3 on kätte saanud sertifikaadid. Lisandub väheamalt 2 mini- või
õpilasfirmat 2019. aastal.
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Tegevused noorte ettevõtlusteadlikkuse kasvuks ("Ettevõtlik Kool" tegevused, õpilasfirmade
tegevus jms.)

Eelarve rea täpsustus:
Väjhemalt 2 koolitust ja 1 külastus/bussireis. Kulud jagunevad ruumide rendi, toitlustuse, esitlustehnika, transpordi ja
esinejatasude vahel.

2 000,00

3,12

Kokku (EUR):

2 000,00

3,12

3 855,00

6,03

Kokku (EUR):

3 855,00

6,03

VALDKOND KOKKU (EUR):

64 020,00

100,00

Horisontaalsed kulud
13

Ühtse määra alusel kulud

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

64 020,00

Taotluse detailne eelarve:

Fail

Tüüp

Saaremaa PATEE 2019_ta...

Detailne eelarve

Muud dokumendid (vajadusel):

Kirjeldus

Lisatud

Lisaja

Maht

06.11.2018

Rainer Paenurk

54.0 KB

Rahastajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (5.4.2)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

10 243,20

16,00

Omafinantseeringu summa (EUR):

10 243,20

16,00

Taotletud toetuse summa (EUR):

53 776,80

84,00

KOKKU (EUR):

64 020,00

100,00

Sihtasutus Saare Arenduskeskus

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

64 020,00

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

64 020,00

Võrdlus eelarve lehega

Esitamine
Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja
esindusõigust.
Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.

Rakendusüksusele esitatava projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_20142020.5.04.18-0360_28112018_185725.pdf
Rakendusüksusele esitatud viimase allkirjastatud projekti taotluse versiooni saate alla laadida ja üle vaadata siit: taotlus_2014-2020.5.04.180360_12112018_173715.asice

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Sihtasutus Saare Arenduskeskus (registrikood 90014098)
esindamiseks: Kontrolli äriregistri registrikaarti siit.
Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:
Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse
seaduse § 39 lõike 10 alusel
Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse
Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada
kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise
alused
Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel
Kinnitan, et nõustun toetuse andja õigusega järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile
Kinnitan, et minu ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud
Kinnitan, et projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest
Kinnitan, et olen teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi
andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte
Kinnitan, et nõustun, et toetuse andja võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega
kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks
Kinnitan, et minul ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud
nõuetele
Kinnitan, et minul ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik,
organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme määrusele
Kinnitan, et teavitan viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada
taotluse kohta otsuse tegemist
Kinnitan, et toetust ei anta projektile, mille raames on tegevus lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist, sõltumata
sellest, kas kulud on tasutud.
Kinnitan, et olen perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt
tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse
esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud
Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.
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