
	  

	  
PROJEKTI	  TEGEVUSED	  JA	  SINU	  VÕIMALUSED	  OSALEDA	  

	  
Tegevus	  ja	  aeg	   Sinu	  võimalused	  osaleda!	  
TEGEVUS	  1	  

Aeg	  :	  16-‐17	  juuni	  Soomes	  Pyhtääl	  
Projekti	  juhtkomitee	  	  

Juhtkomitees	  osalesid	  juhtkomisjoni	  liikmed,	  
ettevõtjatel	  ja	  teistel	  huvilistel	  on	  võimalus	  
oma	  ettepanekud	  juhtkomisjonile	  
arutamiseks	  esitada.	  
	  

TEGEVUS	  2	  
Aeg	  :	  25-‐27	  August	  2016	  	  
	  
Projekti	  avaüritus	  Oxforellis	  ,	  Eestis	  

Avasündmus	  oli	  suunatud	  kõigile	  projekti	  
tegevuses	  osaleda	  soovivatele	  ettevõtjatele,	  
kokku	  osales	  64	  inimest.	  Avasündmuse	  
materjalidega	  saad	  tutvuda	  
http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoe
projektid/kestlik-‐ettevotlus-‐maal	  

TEGEVUS	  3	  
Aeg	  :	  2016–2017	  (projekti	  esimene	  ja	  teine	  aasta)	  
Ettevõtjate	  rahvusvaheline	  vahetus.	  Vahetuse	  
korraldamise	  vastutus	  on	  Arenduskojal.	  	  
Vahetuses	  osalevad	  ettevõtjad	  leitakse	  2016.	  aasta	  
sügiseks	  kolmest	  projektis	  osalevast	  riigist.	  Soovitav	  
keel	  vahetuses	  on	  inglise	  keel,	  samuti	  eeldatakse	  
osalejalt	  valmisolekut	  pakkuda	  vastuvõetavale	  
ettevõtjale	  ja	  noorele	  majutusvõimalust.	  	  
Ettevõtjaid	  julgustatakse	  vahetuses	  osalema	  koos	  
ühe	  noorega	  (vanuses	  16–30	  aastat).	  Noor	  võib	  olla	  
ettevõtja	  perest	  või	  kohalikust	  kogukonnast	  ning	  
kes	  on	  huvitatud	  jätkama	  pereettevõtet	  või	  siis	  
alustama	  kohapeal	  oma	  ettevõtlusega.	  	  
Juhtpartner	  kogub	  koostöös	  projekti	  partneritega	  
kokku	  kõik	  vahetuses	  osalejate	  sooviavaldused,	  
Vahetuses	  osalevate	  paaride	  moodustamise	  
vastutus	  jääb	  juhtpartnerile.	  	  
Vahetused	  viiakse	  läbi	  2016	  -‐	  2017.	  Täpse	  vahetuse	  
aja	  lepivad	  kokku	  vahetuses	  osalevad	  paarid	  
omavahel.	  
Partnerid	  osalevad	  teises	  riigis	  vahetuses	  3–7	  
päeva.	  
Vahetuses	  osalevad	  ettevõtjad	  jagavad	  oma	  
kogemusi	  meie	  lehel	  –	  lugude	  all.	  	  

	  
Osalejaid:	  80–88	  (Iga	  projektis	  osalev	  
partner	  saab	  vahetusse	  saata	  10–11	  
ettevõtjat	  ja	  10–11	  noort,	  kokku	  seega	  80–
88	  ettevõtjat	  ja	  80–88	  noort	  	  Anna	  oma	  
osalussoovist	  teada	  	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeta1bjqoDuPwbmkX1fPG4S8KvXG8EdFS
UslW0Z00W91lCpug/viewform?c=0&w=1	  
	  
	  
Arenduskoda	  korraldab	  Eesti	  seminari.	  
Arenduskojast	  osaleb	  seminaril	  kuni	  15	  
ettevõtjat.	  	  
	  



	  

	  
Avatud	  seminarid	  igas	  riigis	  –	  tutvustamaks	  
laiemalt	  vahetuses	  osalenute	  kogemusi	  ning	  
tulemusi.	  Oodatud	  osalema	  kõik	  huvilised	  	  

TEGEVUS	  4	  
Aeg:	  	  7-‐8.02	  2017	  Lätis,	  Jelgavas	  	   	  
Projekti	  juhtkomitee	  	  
	  

	  
Juhtkomitees	  osalevad	  	  juhtkomisjoni	  
liikmed,	  ettevõtjatel	  ja	  teistel	  huvilistel	  on	  
võimalus	  oma	  ettepanekud	  juhtkomisjonile	  
arutamiseks	  esitada.	  
	  

TEGEVUS	  5	  
Aeg:	  2016–2018	  
Ühine	  piirkonnalt	  –	  piirkonnale	  turundus	  
Turundamaks	  projektis	  osalevate	  tegevusgruppide	  
piirkonna	  säästva	  turismi	  ja	  teiste	  
mikroettevõtajate	  tooteid	  ja	  teenuseid	  (talud	  ja	  
külapoed,	  kohalikud	  kohvikud,	  käsitöökojad,	  avatud	  
talude	  külastamisvõimalused	  jne.)	  kogutakse	  kokku	  
ühtne	  info	  ning	  pannakse	  koondmaterjalina	  üles	  
kodulehtedele	  ning	  lingitakse	  FB	  ja	  teiste	  sama	  
valdkonna	  veebiportaalidega.	  	  

	  
Tahad	  olla	  osa	  meie	  piirkonna	  
ühisturundusest,	  algatuseks	  loo	  meie	  lehel	  
oma	  ettevõtte,	  ühingu	  profiil.	  Siis	  teame	  ,	  et	  
sa	  oled	  meist	  huvitatud	  ja	  saame	  sinu	  
tegemistest	  ka	  teistele	  teada	  anda.	  	  
	  

TEGEVUS	  6	  
Aeg:	  2017-‐2018	  	  
Õppereisid	  	  
Soome	  grupp	  tuleb	  õppereisile	  Eestisse,	  4–5	  päeva,	  
Läti	  grupp	  tuleb	  Eestisse	  4–5	  päeva	  ja	  läheb	  Soome	  
(koos	  Eesti	  grupiga)	  4–5	  päeva.	  	  
Eesti	  grupid	  lähevad	  Soome	  4–5	  päeva	  ja	  Lätti	  
samuti	  4–5	  päevaks.	  
Õppereiside	  fookuses	  on	  erinevate	  riikide	  kohaliku	  
ettevõtluse	  keskkond	  ja	  kohalike	  ettevõtjate	  tooted	  
ning	  teenused.	  Iga	  õppereisi	  eesmärk	  on	  tutvustada	  
koostöövõimalusi	  ja	  luua	  uusi	  koostöökontakte	  
ettevõtjate	  vahel	  
	  

	  
	  
Õppereiside	  kavad	  ,	  kuupäevad	  pannakse	  
kokku	  2017.	  aastal,	  anname	  võimalusest	  
osaleda	  teile	  teada	  läbi	  meie	  kodulehe	  
uudiste	  ja	  tegevusgruppide	  infokanalite.	  	  

TEGEVUS	  7	  
Aeg:	  oktoober	  2017	  –	  november	  2018	   	  
Arenduskoja,	  Ida-‐Harju	  Koostöökogu	  ja	  Rohelise	  
Jõemaa	  koostöökogu	  koostöötegevused	  
Ettevõtjatega	  omavahelised	  inspiratsioonipäevad	  

	  
Esimene	  inspiratsioon	  toimus	  juba	  6-‐7	  
oktoober	  Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu	  
piirkonnas.	  Järgmine	  on	  tulemas	  
Arenduskoja piirkonnas  (20 - 21. märts) 



	  

kõigis	  kolmes	  piirkonnas.	  Ühelt	  poolt	  kaasatakse	  
kokkusaamistele	  esinejaid	  ettevõtjatele	  olulistel	  
teemadel,	  pakkumaks	  	  võimalusi	  ammutada	  uusi	  
ideid,	  teisalt	  omavaheline	  kogemuste	  vahetus	  
loomaks	  eeldusi	  koostööks.	  Kokku	  korraldame	  6	  
inspiratsioonipäeva,	  kus	  igal	  korral	  saab	  osaleda	  36	  
ettevõtjat.	  	  

	  
	  
	  
	  
Ettevõtjate	  teenusedisaini	  vajaduste	  
kaardistamine	  ja	  disainiülesannete	  lahendamine	  
koostöös	  disainitudengitega	  	  
Disainiprojekti	  prognoositav	  maht:	  	  
I	  faas	  Ettevõtjate	  teenusedisaini	  vajaduste	  
kaardistamine:	  Sissejuhatav	  seminar:	  lühike	  
ülevaade	  (seminar	  max	  2x45	  min)	  teenusedisaini	  
olemusest	  ja	  võimalustest.	  Toimub	  jaanuaris	  2017	  
Programmi	  kaasatud	  ettevõtjad	  sõlmivad	  lepingu:	  
nende	  kohustus	  on	  anda	  infot	  ja	  tagasisidet,	  õigus	  
saada	  disainilahendus.	  
II	  faas	  Disainiprojektide	  lahendamine	  koostöös	  
Tartu	  Kunstikooli	  tudengitega.	  
	  

Edasi  
Ida-Harju (21 - 22. august) 
Roheline Jõemaa (26 - 27. oktoober) 
Kevad 2018 - Arenduskoda 
Sügis 2018 - Ida-Harju 
Teated osalemisvõimalustest tulevad 
meie lehe uudistesse ja tegevusgruppide 
infokanalite kaudu teieni. 
 
 
 
 
 
Juhul kui oled huvitatud, võta ühendust 
katrin@dreamers.ee 	  

TEGEVUS	  8	  
Aeg:	  Jaanuar	  2019	  
Lõpusündmus	  –	  3-‐päevane,	  toimub	  Eestis,	  sisaldab	  
õppereisi	  kohalike	  ettevõtjate	  juurde,	  projekti	  
tulemuste	  esitlemist.	  Lõpuseminar	  kantakse	  üle	  
interneti	  vahendusel,	  nii,	  et	  osalenud	  ettevõtjad	  
saavad	  seda	  jälgida	  oma	  kodudes.	  
	  

	  
Lõpusündmus	  on	  avatud,	  vastav	  info	  
osalemise	  kohta	  tuleb	  meie	  kodulehe	  
uudistesse	  ja	  tegevusgruppide	  infokanalite	  
kaudu	  teieni.	  

TEGEVUS	  9	  
Aeg:	  jaanuar–veebruar	  2019	  	  
Projekti	  juhtkomitee	  toimub	  Eestis.	  
Projekti	  tulemuste	  anaüüs	  ja	  jätkukoostöö	  
kavandamine.	  

Juhtkomitees	  osalevad	  	  juhtkomisjoni	  
liikmed,	  ettevõtjatel	  ja	  teistel	  huvilistel	  on	  
võimalus	  oma	  ettepanekud	  edasiseks	  
koostöö	  arendamiseks	  juhtkomisjonile	  
eelnevalt	  esitada.	  

	  
	  


