ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
Esitatav arengukoostööprojekt on maksimaalselt 10-leheküljeline.
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:
2007/24
I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Põhitegevusala: Konsultatsioonid ja nõustamine
Asutuse juht: Kaupo Reede

Registreerimisnumber:

90000831
Aadress: Mustamäe tee 4, Tallinn 10621
Telefon, faks: +372 656 6641

E-post,

kodulehekülg:

kaupo@hedc.ee;
helen@hedc.ee;
www.hedc.ee
II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: projekti täielik nimi eesti keeles, rahvusvahelise projekti puhul ka inglise keeles
Eesti reformikogemuse suunamine Gruusiale majanduse arenguks ja strateegia
koostamine
Estoninan know-how on economic develoment to Georgia, preparation of strategy
Sihtriik: regioon, riik, kellele projekt on suunatud
Gruusia
Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis
Käesoleva projekti kaugemad eesmärgid: Toetada Gruusia majanduse tugevnemist,
arendada ettevõtlust ja inimeste ettevõtlikkust, suurendada ettevõtete tootlikkust ja
jätkusuutlikkust ning seeläbi tööhõive suurenemist läbi ettevõtluse arenemise. Samuti

toetada Gruusia Euroopa suunalise ekspordi suurendamist

ning läbi selle Gruusia

tihedamat integreerumist Euroopa Liidu kultuuri- ja majandusruumiga. Ellu rakendatud
ettevõtluse tugimeetmestik.
Käesoleva projekti otsesed eesmärgid: Gruusia väikeettevõtetele on ettevõtlusalane info
kättesaadavam, oskavad paremini majandada ja on jätkusuutlikumad, sh. suudavad
paremini oma tooteid eksportida.
Gruusia ametnikud on teadlikud Eesti ettevõtluse tugisüsteemist, selle kujunemisest ja
mõjudest ettevõtluse arengule. Strateegilise tegevusplaani alusel rakendatake ettevõtluse
arengule suunatud meetmeid, vähenevad informatsiooni puudusest, informatsiooni
vähesest

kättesaadavusest

või

oskusteabe

puudusest

tulenevad

piirangud

ettevõtlussektoris.
Peamised tegevused: Projekti käigus toimuvate uuringute ja kohtumiste käigus
analüüsitakse olukorda, toimuvad arutelud ja kohtumised, koolitatakse ja nõustatakse
Gruusia ettevõtteid, Gruusia esindajad tutvuvad Eesti kogemuse ja süsteemiga, töötatakse
välja ettepanekud ja koostatakse konkreetsem tegevusplaan ning valmistatakse ette
jätkuprojekt selle plaani elluviimiseks.
Partnerid: kui projekti elluviimiseks on partnereid (kas Eestist või välisriigist), siis
märkida nimi ja roll
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda – info kogumisel ja ekspertgrupi külaskäigul.
Gruusia Majandusarenguministeerium – abi saaja.
Projekti kestus: alustamisaeg - lõppemisaeg, sh elluviimise aeg
9 kuud 01. oktoober 2007 – 30. juuni 2008.a.
Taotletav riiklik finantseerimine: 590 210 EEK
Omafinantseering:
Taotleja omafinantseeringuks on mitterahaline panus projekti elluviimisel (üldkulud,
projekti elluviimise ettenägematud kulud).

Muu finantseering: Lisaks mitterahalisele panusele (suhtlemine, kohtumised, info) katab
Gruusia

pool

projektis

järgmised

kulud,

ekpertide

sõidukulud

Gruusias,

ekpertkonsultatsioonide lõppemisel peetava lõpukonverentsi konverentsiteenuse ja
tõlkekulud (Gruusias) ning Gruusias toimuval koolitusel ruumide rendi, kohvipauside ja
koolituse tõlke kulud (vt. Gruusia Majandusarengu ministeeriumi kinnituskiri).
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve
Lisa 2 Ajakava
Lisa 3 Loogiline maatriks
Lisa 4 Gruusia Majandusarenguministeeriumi huvikiri
Lisa 5 Projektimeeskonna CV-d
Projekti täideviimise eest vastutav isik: nimi, amet, telefon, e –post
Kaupo Reede
Juhatuse liige
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
656 66 41; kaupo@hedc.ee
Allkiri

Kuupäev

