
 

 

  

Sotsiaalmajanduse arengu ja ettevõtluse 

edendamine piirialadel 

 

VKE-de edendamine / FOSTER SME 

 
Prioriteet 1  Sotsiaalmajanduslik areng 

Meede   1.1 Sotsiaalmajandusliku arengu soodustamine ja ettevõtluse 

ning ettevõtlikkuse edendamine  

 

 

 
 



 
Projekti lühikokkuvõte   
Püsiv majanduse kasv on märgatav kogu Programmi territooriumil, kuid siiski on ettevõtluse 

tase suhteliselt madal võrreldes Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni keskmisega. Projekti 
tegevused on suunatud mitmetele probleemidele, mis seonduvad ettevõtluse arendamisega 
Vidzeme regioonis, Võru maakonnas ja Pihkva oblastis: 

1)  Ettevõtjatevaheliste piiriüleste kontaktide ja koostöö puudulik kvantiteet ja kvaliteet; 
2) Ettevõtluse edendamiseks vajaliku infrastruktuuri puudumine – tingimused, oskused ja 

vahendid, mis võimaldaks kohalikel ettevõtjatel esitleda oma kaupu; 
3)  Sobivate tingimuste ja avaliku sektori haldusalas olevate valmis tööstusparkide puudus, 
mis võimaldaks regioonis ettevõtlust arendada; 

4) Info puudus potentsiaalsetest investeeringuvaldkondadest ettevõtluse alustamiseks või 
laiendamiseks, potentsiaalsete investeeringuvaldkondade kesised tingimused. Vaatamata 

soodsale asukohale on need piirkonnad vähetuntud atraktiivse investeeringute piirkonnana; 
5) Ettevõtjate vähene teadlikkus seadusandluses sätestatust ja finantsnõuetest piiriüleseks 
ettevõtluseks; 

6)  Vähene koostöö ametkondade vahel   regioonis väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKE) toetusmeetmete ja –vahendite osas. 

Piiriregioonidel on sarnane minevik, ajaloolised sidemed, ühised probleemid, 
inimestevahelised kontaktid ning seetõttu on naaberriigid parimaks piirkonnaks 
majandusalaseks koostööks, mis on ühtlasi ka nurgakiviks piirkonna jätkusuutlikuks 

arenguks.  
Projektipartnerid ja projekti kaasatud partnerid pakuvad tuge ja arenguvõimalusi väikese- ja 

keskmise suurusega ettevõtetele nende piirkonnas. Piiriülese koostöö edendamiseks 
ettevõtluse vallas on partnerregioonide organisatsioonide poolt regulaarseid ettevõtmisi 
korraldatud ligi 10 aastat. Tugeva ja kestvalt tegutseva Eesti-Läti-Vene 

koostöövõrgustiku loomine partnerregioonide ettevõtete vahel on käesoleva 
projekti peamine tegevus projekti üldise eesmärgi saavutamiseks.  

 

Üldine eesmärk  

Edendada majanduslikku ja sotsiaalset integratsiooni Läti, Eesti ja Vene piiriregioonides läbi 
tiheda koostöö kohalike ja regionaalsete ametkondade vahel Vidzeme regioonis, Võru 

maakonnas ja Pihkva oblastis kohalike väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete võimaluste 
arendamiseks ning julgustamaks inimesi tegelema ettevõtlusega.  

Konkreetne eesmärk  

 Partnerregioonide konkurentsivõime tõstmine läbi integreeritud ettevõtlustoetuse ja 
projektipartnerite vaheliste kogemuste vahetamise VKE-de erinevate 
toetusinstrumentide vallas, et arendada olemasolevaid oskusi uuenduslike  
lähenemistega  ja edendada tulevast koostööd kasutades ära neid instrumente 

 Edendada partnerregioonide VKE-de ettevõtlust läbi ühiste arendustegevuste ja ühiste 
ürituste – ettevõtlusmessid, ettevõtete kontaktüritused, harivad infopäevad, 

regionaalsed tutvustused, võrgustikud, ettevõtetevahelised kontaktid, et arendada 
ärikeskkonda ja toetada tulevast koostööd 

 

Toetusesaaja   
Madona kohalik omavalitsus (Läti) 

 
Partnerid 

 Pihkva oblasti garantii ja ettevõtluse arendamise fond (Venemaa) 

 Võru Maavalitsus (Eesti) 



 

Oodatavad tulemused 

 Ühised ettevõtlusalased üritused  

 4 regionaalset ettevõtlusmessi 7 seminari ja koolitusega ning 3 regionaalset 
esitlust;  

 Kontaktüritused – foorumid partnerotsinguteks, ettevõtete vahelised kohtumised, 
kogemustevahetused; 

 Osaletud 3 siseriiklikul ettevõtlusmessil, väiksematel ettevõtlusmessidel, 2 

hooajalisel väliüritusena toimuval ettevõtlusmessil, 2 ärifoorumil; 
 Koostöölepe ja tegevuskava VKE-de arenguks (memorandum) allkirjastatud 

partnerorganisatsioonide juhtide poolt. 
 VKE-de internetikeskkonna tööriist – ärikontaktide sotsiaalne võrgustik loodud; 
 Sise- ja välitingimustes peetavate ettevõtlusmesside tarvis varustus hangitud;  

 Tehniline dokumentatsioon 8 investeeringute piirkonnale, tasuv-teostatavuse 
analüüs ja turundusplaan investeeringute alale ettevalmistatud; 

 Brošüür vene ja inglise keeles investeeringute piirkonna turundamiseks ja regiooni 
tutvustamiseks (1000 eksemplari) välja antud; 

 E-brošüür koostatud VKE-de tarvis “Kuidas siseneda Läti, Vene ja Eesti turgudele”. 

 

Lõppkasusaajad   

 Partnerregioonide kohalikud omavalitsused läbi maksutulu laekumise oodatava kasvu ja 
uute töökohtade loomise (65 omavalitsust) 

 Kõik partnerregioonide VKE-d omades juurdepääsu ühistele üritustele, ärijuhile, 
virtuaalsele ärivõrgustikule, et täiustada oma ettevõtte toimimist (vähemalt 13200 VKE-d) 

 Projekti kaasatud regioonide elanikud, omades võimalust alustada uut ja arendada 

olemasolevat ettevõtet, leida uusi töökohti ja tõsta elustandardeid ning suurendada oma 
sissetulekuid projekti elluviimise tulemusena (942055 elanikku) 

 

Kestvus  

21 kuud 

Eelarve  

Kogueelarve: 1 084 938,15 EUR 
Programmi kaasrahastus: 949 974,46 EUR (87,56%)                                                                                   

Partnerite kaasrahastus: 134 963,69 EUR (12,44%) 

Kontaktisik 

Dace Arina  dace@madona.lv /  +371 29294245 

mailto:dace@madona.lv

