
 

  

 

Kultuuripärandi ja selle ressursside kasutamise 

edendamine piiriregioonide tootearenduses  
 

 

Rahvuspärand ettevõtluses / Heritage Business 

 
Prioriteet 1  Sotsiaalmajanduslik areng  

Meede 1.1      Sotsiaalmajandusliku arengu soodustamine ja ettevõtluse 

ning ettevõtlikkuse edendamine   

 

 

 
 
 



 

Projekti lühikokkuvõte 
Piiriregioonide, eriti selle äärealade peamised probleemid on sarnased, mis kogu projekti 
territooriumil: 

1) elanikkonna vähenemine; 
2) madal ettevõtlusaktiivsus; 
3) töötus. 

Üks meetmetest, mis suunatud nende probleemide lahendamisele, on väikese- ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKE) arendamine. Euroopa Liidu 20 miljonit VKE-d esindab 99% kogu 

ettevõtetest. Need on võtmeks majanduse kasvule, tööhõivele ja sotsiaalsele integratsioonile. 
Vastavalt Eestis ja Lätis läbi viidud uuringutele on VKE-de ellujäämise tase peale 3 
tegutsemisaastat 50-57% ning olukord Pihkva oblastis on valdavalt sarnane. Seetõttu on 

VKE-de konkurentsivõime tõstmine äärmiselt oluline. Samal ajal on projektipiirkonna 
potentsiaal ja soodne asukoht 3 riigi ristumisteel ning rikas kultuuripärand (Setu, Pihkva, 

Vidzeme, Latgale) alakasutatud. Pihkva oblasti poolt on algatatud regionaalne Setu etnilise 
kultuuri arenguprogramm. Käesolev projekt on eesmärgiga toetada ja arendada selle 

programmi saavutusi ning samuti arendada VKE-de oskusi ja võimekust projektipiirkonnas, et 
kasutada ära kohalikku kultuuripärandit, traditsioone ja kohalikke ressursse erinevates 
ärisektorites. 

VKE-de piiriülese koostöö ja kaubavahetuse arendamine, kogemuste ning osakuste vahetus, 
ettevõtluse edendamine koolilaste hulgas (pakkudes võimalusi teoreetiliste teadmiste ja 

praktiliste oskuste omandamiseks) on samuti projekti eesmärkide hulgas. Nimetatud 
meetmed tagavad ettevõtluse  kasvu jätkusuutlikkuse, loovad eeltingimused uute alustavate 
ettevõtete tekkele ja aitavad vähendada noorte töötust. 

 

Üldine eesmärk 

Piirialade väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi piiriülese 
koostöö ning kohaliku kultuuripärandi ja ressursside kasutamise tootearenduses. 

 

Konkreetne eesmärk 

 Projektipiirkonna VKE-de oskuste ja võimekuse tõstmine kohaliku kultuuripärandi, 
traditsioonide ja kohalike ressursside kasutamiseks erinevates ärisektorites 

 Ettevõtluskeskkonna arendamine projektipiirkonnas VKE-de tarvis läbi oskuste ja 

kogemuste vahetamise 
 Kooliõpilaste oskuste ja teadmiste tõstmine ettevõtluse valdkonnas, et tagada tulevikus 

ettevõtluskeskkonna jätkusuutlikkus  ja vähendada noorte inimeste töötust 
 Modernse avaliku infrastruktuuri loomine VKE-dele projektipiirkonnas, mida võimalik 

kasutada konsultatsioonideks, kohtumisteks, koolitusteks, seminarideks, 

infoedastamiseks, inkubaatoriks jms 
 

Toetusesaaja 

MTÜ Setomaa Valdade Liit (Eesti) 

 
Partnerid 

 Petseri rajooni administratsioon (Venemaa) 

 Ape kohalik omavalitsus (Läti) 



 
 

Oodatavad tulemused 

 Edendada VKE-de oskusi ja teadmisi, arendada ettevõtluses kultuuripärandi 
kasutamist 

 3 piiriülest koostöövõrgustikku loodud (Eesti-Läti, Läti-Vene, Eesti-Vene) 
ettevõtete vahel, kes osalenud õppekäikudel; 

 30-40 uut partnerlust/ühist ettevõtmist käivitatud VKE-de poolt, kes osalenud 

projektis, seminaride käigus ca`70 VKE poolt omandatud oskused ja teadmised 
uutele turgudele sisenemisest ja tulust piiriülesest koostööst ja 

kaubavahetusest; 
 60-70 VKE oskused ja teadmised edendatud ühiste koolituste käigus 

kultuuripärandi kasutamise võimalustest tootearenduses; 

 Ca´75 ettevõtte ja MTÜ teadmised ja oskused kasvanud projekti koostamisest 
rahastuse taotlemiseks;  

 Petseris asutatud piirülese ettevõtluse ja koostöö keskus, kaasaarvatud 
ettevõtluse inkubatsioonikeskus (ruumid ja sisustus käsitöö töötoaks ja väike 
köök, kontoriruumid 6 alustavale ettevõttele kasutamiseks). 

 Ettevõtlusalaste koolituste korraldamine kooliõpilastele 
 15-20 õpetajat koolitatud, piiriülene õpetajate koostöövõrgustik loodud; 

 Ettevõtlusalane pilootkursus elluviidud 1 koolis Petseri linnas ja 2 koolis Ape 
piirkonnas; ettevõtlusalane koolitusprogramm täiustatud 4 Setomaa koolis; 

 120-130 kooliõpilase ettevõtlusalased teadmised ja oskused arendatud; 
 3 riigi kooliõpilaste piiriülene koostöövõrgustik loodud.  

 Teabeedastus ja nähtavus  

 Brošüür piiriülesest ettevõtlusest ja koostööst Petseris (tegevused, teenused, 
partnerid jms.) välja antud; 

 Koduleht piiriülesest ettevõtlusest ja koostöökeskus Petseris loodud; 
 Käsiraamat VKE-dele võimalustest, kuidas kasutada traditsioonilist 

kultuuripärandit ettevõtluses, koostatud. 

Lõppkasusaajad  

 Projektipiirkonna kohalikud elanikud (ca` 370 000) 

 Kohalikud VKE-d (ca`7000 Lõuna-Eestist (Põlva, Võru maakonnad), Kirde-Lätist (Ape, 
Aluksne ja Vilaka omavalitsused) ja Pihkva oblasti piiriregioonid (Petseri, Palkino, Pihkva, 
Põtalovo rajoonid) 

 Koolilapsed (6.-9. klassid), kes huvitatud ettevõtlusalaste põhiteadmiste ja oskuste 
omandamisest  

 Töötud noored (Petseri rajoon), kes vajavad infot töötamise ning ettevõtlusega 
alustamise võimalustest   

 
Kestvus  
21 kuud 

 
Eelarve  
Kogueelarve:  932 389,00 EUR 
Programmi kaasrahastus:  839 147,00 EUR (90%)                                                                                   

Projekti kaasrahastus:  93 242,00 EUR (10%) 

Kontaktisik 
SiljaLehtpuu   silja.lehtpuu@gravitas.ee  /  + 3725157724 

mailto:silja.lehtpuu@gravitas.ee

