
 

 

 

 

Regioonid investorite kaasamiseks 

 

Investoritele / 4 investors 

 
Prioriteet  1  Sotsiaalmajanduslik areng 

Meede 1.1       Sotsiaalmajandusliku arengu soodustamine ja ettevõtluse 

ning ettevõtlikkuse edendamine  

       

                              



 
Projekti lühikokkuvõte 
 

Mitmete riikide piiriäärsetel regioonidel on erilised väljakutsed majandusarengus.  Peale 

Nõukogude Liidu lagunemist on ettevõtlus kolinud pealinnade lähedusse, tekitades 

sotsiaalseid pingeid piiriäärsetel aladel. Piiriülesed piirkonnad pakuvad aga ainulaadseid 

võimalusi suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele ning samuti väikese- ja keskmise suurusega 

ettevõtetele (VKE) läbi positiivsete eeliste, mis on kättesaadavad kummalgi pool piiri. 

Esmane probleem seondub põhimõtteliste erinevustega tööjõuturul kahel pool piiri. EL poolel 

on väga kõrge töötuse määr, mis ametlikel andmetel küündib 13%-ni. Peamised töötud on 

piirkonnas endised tööstusettevõtete töötajad, kes aga ei vasta tihtipeale eraettevõtete 

nõudmistele.  Vene poolel selles regioonis on omakorda tööjõupuudus, kuna areneb jõudsasti 

tänu investeeringutele autotööstusesse ja logistika valdkonda. 

Teine probleem seondub logistikasektoriga. Valdav osa kaupu transporditakse meretee kaudu 

Peterburi sadamasse, kuid kuna enamasti on kaubaveo ajakulu ettearvamatu, on see väga 

suureks riskiks mitmetele tööstusettevõtetele regioonis. Lisaks tööstusettevõtetele mõjutavad 

ettearvamatud tähtajad kaubakäitlemisel Peterburi sadamas ka rahvusvahelise 

kaubavahetusega tegelevaid firmasid.  

Projekt panustab konsultatsiooniteenuste arendamisse ja parandamisse, mida hakatakse 

pakkuma investoritele. Projekt loob eeltingimused ettevõtlust toetava infrastruktuuri 

arendamiseks (ettevõtlusinkubaatorid ja tööstuspargid) koostööd tegevates regioonides. 

 

Üldine eesmärk  

Edendada koostööd tegevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku arengut tõstes nende 

regioonide konkurentsivõimet kaasamaks välisinvestoreid.  

Konkreetne eesmärk 

 Tõsta investorite teadlikkust koostööd tegevate piirkondade ettevõtluskeskkonnast  
 Luua soodsad tingimused investoritele alustamaks ettevõtlusega 
 Pakkuda välisinvestoritele  eeltingimusi tugiinfrastruktuuri näol efektiivseks 

ettevõtlustegevuse alustamiseks 

 
Toetusesaaja 

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (Eesti)  

 
Partnerid 

o Eesti Kaubandus- Tööstuskoda (Eesti) 

o Leningradi oblasti regionaalne ettevõtlustoetuskeskus (Venemaa) 

o Munitsipaalfond “ Ivangorodi jätkusuutliku arengu keskus” (Venemaa) 

 

 

 



 

Oodatavad tulemused  

 Tutvustamine: 

o Läbi viidud turundusteemalised seminarid tööstus- ja logistika ettevõtete 
esindajatele Peterburis ja Tallinnas;  

o Asjahuvilistele ettevõtjatele korraldatud külastused sihtregioonidesse: 
Ivangorod ja Peterburi, Narva ja Tallinn; 

o Reklaami ja tutvustavate materjalid levitatud; 

o Narva tööstus- ja logistikaparki tutvustav video loodud.  
 Tehniline varustus ja infrastruktuur:  

o Ettevõtlusinkubaatori hoone Ivangorodis Kotovski tn 19 rekonstrueeritud;  
o Ivangorodi Tekstilshchikov tn 3 hoone uuring teostatud ja 

projektdokumentatsioon koostatud tööstusinkubaatori loomiseks; 

o Narva 82 ha suuruse tööstusala detailplaneering koostatud ja kehtestatud  
(Kulgu tööstuspark);  vastavalt detailplaneeringule vähemalt 35 uut maatükki 

eraldatud tööstus- ja logistikaettevõtetele;  
o Välja töötatud projekt Kulgu tööstuspargi tehnilise infrastruktuuri rajamiseks;  
o Ehitusprojekt koostatud tööstusettevõtete äriinkubaatori tarvis 

kogupindalaga 1200 m2  Kadastiku tööstuspargi (Narva) alal; 
o Olemasolevates piiriäärsetes ettevõtlusinkubaatorites sisustatud 10 uut 

kohta kontoritöötajate tarvis alustavatele ettevõtetele: 5 Ivangorodis ja 5 
Narvas; 

o Kaks komplekti kaasaegseid  IT-lahendusi hangitud inkubaatori 

kaugteenuste  tarvis Ivangorodi ja Narva inkubaatoritele. 
 

Lõppkasusaajad  

 Piiriregiooni kohalikud elanikud 

 Alustavad ettevõtted saavad võimaluse läbi inkubatsiooniteenuste vähendada riske, mis 
kaasnevad ettevõtlusega alustamisega 

 Tööstusettevõtted metallitööstuse, autovaruosade, elektroonika ja puidutööstuse 

valdkonnas 
 

 

Kestvus 

20 kuud 

 

 

Eelarve 

Kogueelarve:  371 716, 00 EUR 

Programmi kaasrahastus: 334 544, 40 EUR (90%)                                                                                   

Projekti kaasrahastus: 37 171, 60 EUR (10%) 

 

Kontaktisik 

Vadim Orlov    vadim.orlov@ivia.ee   /  +372 56 25 7649 


