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Sagadis löödi eile käed ja anti allkirjad –
koostöö võib peagi alata.
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Eile lõid kaheksa organisatsiooni Sagadi mõisas käed, tegemaks ühiseid
jõupingutusi selle nimel, et väikeettevõtlusele maal hoogu anda.
Kaheksa organisatsiooni allkirjastasid rahvusvahelise 2019. aastani vältava projekti
“Kestlik ettevõtlus maal!” koostööleppe. Vihula, Kadrina, Tapa ja Kuusalu vallas ning Loksa
linnas tegutseva MTÜ Arenduskoda esindaja Eha Paasi sõnul on koostööd ette valm istatud
juba kaks aastat ja partnereid hoolikalt valitud.
Soome tegevusgruppidega on koostöö kestnud eri tasanditel mitu aastat. Lätist leiti
partnerid nii, et kuuldus vahvatest ettevõtmistest jõudis Arenduskojani ning siis sõideti
vaatama, kuidas Läti omavalitsused mittetulundusühingute tegemistesse panustavad, ja
lahkuti kahe uue partneriga.
“Projekti eesmärk on 88 mikroettevõtet kokku viia,” ütles Paas.
Praktikas näeb see välja nii, et Eesti ettevõtte juht ja ettevõtlusega tegelev perekonna või
kogukonna noor külastavad näiteks Soome partneri ettevõtet ning seejärel tulevad
soomlased jälle siinsesse ettevõttesse.
“Sellega soovime julgustada noori panustama oma vanemate ettevõttesse või looma oma
ettevõtet maal. Projekti lõpuks peaks olema sündinud vähemal t 20 uut toodet, teenust või
ühist turundusprojekti,” kõneles Eha Paas.
Tegemist on teadaolevalt ELi programmperioodi 2014 –2020 esimese LEADERi
tegevusgruppide rahvusvahelise koos töökokkuleppega, milles osalevad Eesti LEADERi
tegevusgrupid. Partneriteks o n kolm Eesti LEADERi tegevusgruppi (MTÜ Arenduskoda, MTÜ
Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu), kolm Soome LEADERi
tegevusgruppi (Sepra, Linnanseutu ja Pirkan -Helmi) ning kaks Läti tegevusgruppi (Liepāja
ja Lielupe).
Soome esindajate sõnul on partnerite vahel suur usaldus ja positiivne on ka see, et
osalejatel keelebarjääri ei teki – kui ainult ettevõtjad kiirel ajal kohtumisteks aega
leiaksid.

Ka Läti esindajad kiitsid projekti, sõnades, et kohalikud väikeettevõtjad teevad kohalikul
tasandil lausa hämmastavaid asju, aga paraku neid väljaspool oma valda ei tuntagi. Kuna
projekti esimeseks sammuks saabki kohalike mikroettevõtete kaardistamine, teatati
huumoriga, et lätlased loodavad lõpuks ka enda regioonist vahvad tegijad üles leida.
Eha Paas sõnas, et eelkõige oodatakse projektis osalema kõige rohkem kümne töötajaga
pereettevõtteid, kes soovivad tagada järjepidavuse säilimise. Fookus on sealjuures
kohalikel toiduainete tootjatel.
“Toiduainetega on seotud ka näiteks turism, käsitöö ja mööbel . Ja mikroettevõtte mõistet
püüame ka järgida pigem mõttest lähtuvalt – kui projektis soovib osaleda tore
perekonnaettevõte, mis tegeleb näiteks klaasipuhumisega, kuid töötajaid on seal üksteist,
siis see kindlasti takistuseks ei saa,” kõneles ta.
Konkurss kuulutatakse tõenäoliselt välja suvel. Ettevõtmisega loodetakse anda kohalikele
väikefirmadele inspiratsiooni suurendada koostööd ning panustada maaelu arengusse.
Allkirjastatud koostöölepe võimaldab Eesti MTÜdel PRIA -le ning Soome ja Läti partneritel
oma maa vastavatele tõukefondidele rahataotluse esitada. Kokku läheb projekt maksma
0,5 miljonit eurot ning annab 88 ettevõttele võimaluse naabrite juures kogemusi han kida
ning ideaalis üheskoos uusi tooteid ja teenuseid välja töötada.
Projektiga plaanitakse alustada käesoleva aasta juunis. Siis on võimalik kogu ettevõtmist
jälgida selleks loodava blogi vahendusel.
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