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Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator 

S  16.02.2012 registreeritud MTÜ 

S  Idee algatajad ettevõtjad 

S  Asutajad Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Paldiski Ettevõtjate 
Liit 

S  Avatud ja valmis igasuguseks koostööks ja kutsume liikmeteks kõiki 
Harjumaa omavalitsusi, ettevõtjate ühendusi ning koostöökogusid 



Põhikirja järgsed eesmärgid (väljavõte) 

S  teeb koostööd kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste, ettevõtjate 
liitude ja teiste ettevõtlust toetavate regionaalpoliitikat elluviivate ning toetavate 

institutsioonide ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal; 

S  korraldab ettevõtluse ja kohalik omavalitsuse regionaalarengualast nõustamist, 

koolitust, uuringuid, projekte ja vahendab kontakte; 

S  tegeleb infrastruktuuri väljarentimise, haldamise ja hooldusega; 

S  tegeleb konsultatsiooniteenuse pakkumise ja väljamüügiga; 

S  investeerib ja vahendab investeeringuid alustavatesse ettevõtetesse; 

S  turundab ja turustab Harjumaa alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid nii Eestis kui 

ka välisriikides; 

S  tutvustab kohalikele ja välisinvestoritele Harjumaa alustavaid ja tegutsevaid 

ettevõtteid; 

S  aitab kaasa uute töökohtade loomisele Harjumaal; 
 



Tegevuse 5 peamist suunad aastateks 
2012/2013 

1.  Potentsiaalsetele liikmetele ja koostööpartneritele eesmärkide 
tutvustamine, koostööle kutsumine 

2.  Teenuste väljatöötamine ja edasiarendamine, konsultantide võrgustiku 
täiendamine 

3.  Esimeste ruumide renoveerimine 

4.  Meediakajastus 

5.  Klientide leidmine 



5. Klientide leidmine 

3 potentsiaalset esimest klienti: 

1)  Jänesefarmi arendajad Harjumaal 

2)  Väike tegutsev ettevõte- soojusvahetite komplekteerimine 

3)  Jalgrattal saun- 15minutiga komplekteeritav jalgratta järelkärusaun  



Võimalikud alustavale ettevõttele 
suunatud teenused (1)  

1)  Mentori pakkumine- tegutseva ettevõtte juht panustab 2h/kuus 
alustavale ettevõttele  

2)  Investorite kontaktbaasi pakkumine 

3)  Konsultantide/spetsialistide võrgustiku pakkumine   

4)  Juhtimise/turustamise/finantsmeeskonna teenuse pakkumine 

5)  Järelnõustamine 



Võimalikud alustavale ettevõttele 
suunatud teenused (2)  

6)  Ruumide koos sisustusega rent = lühi- ja pikaajaline rent (alates 1 tund) 

7)  Seminarikeskuse täisteenus = a) ruumid b) tehnika c) catering d) 
korraldamine 

8)  Koolituste, vastuvõttude korraldamine 

9)  Sekretäri/raamatupidamise jms teenuste pakkumine 

10)  Järjepidev kontaktsündmuste korraldamine = partnerite võrgustiku 
suurendamine 



4. Meediakajastus 

S  Pressiteated 

S  Asutati esimene eraalgatuslik ettevõtlusinkubaator 

S  Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator kutsub esitama lennukaid sisekujundusideid  

S  Artiklid 

S  Paldiskis loodi ettevõtlusinkubaator (Harju Elu) 

S  PEL asutas ettevõtlusinkubaatori (Paldiski Linnaleht) 

S  Sotsiaalmeedia 

S  http://www.heak.ee/laane-harju-ettevotlusinkubaatori-teenused 

S  Facebook “harjuinkubaator” 

S  Invest@Paldiski twitter kontol HEI tegevustest kajastamine 

S  Väljatöötatud tihe meedikava järgmiseks 4 kuuks 



3. Ruumide renoveerimine  
“Mugav omapärane keskkond ettevõtluse 

arendamiseks” 

S  Ruumide ettevalmistamine 
S  Koostöös sisekujundajaga sisekujunduslahenduse väljatöötamine 
S  Hinnakalkulatsioonide koostamine 

S  Finantseerijalt täiendava summa taotlemine 
S  Sisekujundajaga Loomeinkubaatori, Tehnopoli Inkubaatori, F-hoone 

külastamine 
S  Mööbli ja sisekujunduse koosseisu täpsustamine 

S  Täna ootab tarnijatega lepingute sõlmimist ja lõpliku tellimuse 
esitamist 

S  Rendihinnapoliitika väljakujundamine 

S  Suurem avamispidu, detsember’12/jaanuar’13 



3D eskiisid 



2. Teenuste väljatöötamine ja 
edasiarendamine, konsultantide 

võrgustiku täiendamine 
 

S  TEENUSED ALSUTAVALE ETTEVÕTTELE 

1.  KONSULTANTVÕRGUSTIKU KOMPLEKTEERIMINE 

2.  HINNAPOLIITIKA 

3.  TEGUTSEVA ETTEVÕTETE KAASAMINE 

S  TEENUSED OMAVALITSUSTELE 

1.  OMAVALITSUS 

2.  GÜMNAASIUMID 

3.  KOHALIK ALUSTAV ETTEVÕTE 



Teenused omavalitsustele 

1)  KOV ametnikele suunatud täiendkoolituste korraldamine ja/või sobivate 
ruumide koos tehnikaga pakkumine 

2)  KOV külaliste vastuvõttude korraldamine ja/või sobivate ruumide koos 
tehnikaga pakkumine 

3)  KOV poole pöördunud ettevõtlust puudutavate küsimuste lahendamine, 
konsultatsioonide pakkumine 

4)  Töötute täiendkoolitused 

Sotsiaalne pool ja KOV vastutus: 

6)  Ettevõtluse teadvustamine õppeasutustes 

7)  KOV elanike ettevõtlikkuse tõstmine ja teadvustamine (spetsiaalsed infopäevad, 
seminarid, projektide eestvedamised jms) 

 



1. Liikmete ja koostööpartnerite 
kaasamine 

S  Koostatud ja esitatud taotlused 

S  Konkurss „Harjumaa parim alustav eksportija“ (6555eur, EAS) 

S  “Kiili, Saku, Saue ja Harku valdade elanike ettevõtlikkuse tõstmine, alustava ettevõtluse 
arengukava koostamine ja ettevõtlusinkubaator teenuste väljatöötamine” (10860eur, Leader) 

S   Konkurss “Parim alustav eksportija 2013” (7015eur, EAS) 

S  Kohtumised võimalike koostööpartneritega 

S  Eesti Töötukassa 

S  Tehnopol Startup Inkubaator 

S  Surface Labs International Ltd. (interaktiivne infolett) 

S  Kiili Ettevõtjate Liit 

S  4 Valla Kogu 

S  Lääne-Harju Koostöökogu 

S  Business Arena OY (Jyvaskülla, Soome) 



Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator on 
avatud koostööle kohalike 

omavalitsustega! 

S  VÕIMALIKUD KOOSTÖÖPARTNERID 

1.  OMAVALITSUSED 

2.  ETTEVÕTJATE ÜHENDUSED 

3.  KOOSTÖÖKOGUD 

4.  TEISED INKUBAATROID 



S  Miks peaks Teie omavalitsus panustama Lääne-Harju 
Ettevõtlusinkubaatori tegevustesse? 



Miks peaks Teie omavalitsus panustama 
Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori 

tegevustesse? 

1)  Analüüsid näitavad, et inkubeeritud ettevõttel on ligikaudu 2 korda suurem 
tõenäosus pikaaegselt tegutseda = ettevõtte töötaja poolt KOV’le laekuv tulumaks 
laekub ca 2 korda kauem ja on ajas tõusev (pikaaegsel firmal kõrgem ametlik palk) 

2)  Inkubaatori poolt KOV elanikes ettevõtluse tutvustamine ja ettevõtlikkuse tõstmine 
tekitab uusi ettevõtteid ja töökohti = KOV tulumaksu tulu suurenemine 

3)  Analüüsid näitavad, et KOV poolt toetatud inkubaator suudab koguni ca 8 korda 
soodsamalt luua uusi töökohti, kui seda teeb mõni teine uusi töökohti tekitav 
mehhanism 

4)  KOV’l on prestiižne viidata ettevõtlusinkubaatorile = meelitab KOV’sse 
välisinvesteeringuid 



Võimalik lähenemine KOV ja Lääne-
Harju Ettevõtlusinkubaatori vahelisele 

koostööle: 

S  KOV ja Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori vahel lepitakse kokku 
eesmärk, mitu uut töökohta peab aasta lõpuks loodud olema 

S  Uute töökohtade alusel tuletatakse KOV eelarvesse lisanduv tulumaksu 
tulu 

S  Eelarvesse lisanduva tulumaksu alusel sõlmitakse poolte vahel leping, 
mille alusel KOV panustab inkubaatori tegutsemisse x% ulatuses 
lisanduvast tulumaksust 

S  Sõlmitud lepingu alusel alustab inkubaator KOV’s uute töökohtade 
loomisega 

S  Aasta lõpus hinnatakse saavutatud tulemusi ja püstitatakse uued 
eesmärgid 



Mitu ettevõtlusinkubaatorit suudab 
Harjumaal jätkusuutlikult tegutseda? 



Arutamiseks- võimalikud koostööpunktid 
Harjumaa omavalitsustega 

1)  Igale vallale iseloomulike alustava ettevõtluse teenuste väljatöötamine 

2)  Koolituste, seminaride korraldamine, sobivate ruumide pakkumine 

3)  Valla külaliste vastuvõttude korraldamine 

4)  Täiendavate keskuste loomine (ruumid ettevõtete paigutamiseks) 

5)  Teenuste, konsultatsioonide ja koolituste pakkumine valla alustavatele ettevõtjatele 

6)  Ettevõtluse propageerimine gümnaasiumites ja elanike seas- koolitused, teabepäevad, õpitoad, konkursid 

7)  Projektide väljakuulutamine 

8)  Tööjõu kaardistamine 

9)  Alustava ettevõtluse ja ettevõtte turundamine Eestis ning üle piiri 

10)  Valla poolt ettevõtlusinkubaatori tegevuse toetamine ja info levitamine 

11)  Valla tugi finantsvahendite taotlemisel 



S 

Täname ja Teiega koostööle 
lootma jäädes! 

Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator MTU 
e-mail: laaneinkubaator@heak.ee 

 tel: 5216 858 




