
Harjumaa 

Harjumaa noorte ettevõtlikkuse edendamine; 

Väikeettevõtja kasvuprogramm; 

Turismiettevõtluse toestamine ja maakonna mainekujundus; 

Paldiski investorteeninduse programmi väljatöötamine ja elluviimine; 

Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm; 

Kaugtöötamise võimaluste loomine. 

 

Hiiumaa 

Elanikkonna tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv läbi ettevõtliku eluhoiaku kujundamise 

Hiiumaal – noorte hulgas; 

Hiiumaa töökohtade arv püsib vähemalt 2013. aasta tasemel ja töötajate sissetulekud on 

suurenenud läbi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, võimalikele investoritele vajalike  

teadmiste, toe, inspiratsiooni ja innustuse pakkumise; 

Toimib Hiiumaa ettevõtjaid ja kogukonda toetav tulemuslik ning tasakaalustatud 

kohaturundus. 

 

Ida-Virumaa 

Noorte ettevõtlikkustegevused; 

Ida-Viru turismiklastri strateegia  elluviimise juhtimistegevused; 

Uute ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas. 

 

Jõgevamaa 

Maakonna turundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine; 

Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine; 

Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine. 

 

Järvamaa 

Järvamaa noorte ettevõtlikkuse programm; 

Ettevõtjate arengupotentsiaali kasvatamine. 

 



Läänemaa 

Läänemaa mikroettevõtete võimekuse tõstmine läbi turundustegevuste tõhustamise; 

Maakonna turunduse ja investoreid toetava tugitegevuste tulemusena maakonda tulevad 

investeeringud ja uued töökohad; 

Haridus-uuenduslike printsiipide rakendamine maakonna koolides. 

 

Lääne-Virumaa 

Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkuse suurendamine; 

Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna arendamine. 

 

Põlvamaa 

Põlvamaa puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete arendamine osaledes kompetentsikeskuse Tsenter ja 

Kagu-Eesti Puiduklastri tegevustes; 

Maine- ja ühisturundusürituste, maakondlike messide turundus, koostöövõrgustike (nt Põlvamaa 

"Rohelisem märk") arendamine; 

Piiriülesed ja riigisisesed õppereisid ettevõtluskogemuse laiendamiseks; 

Kodumaise toodangu müügipraktikum "Ökofestival" (www.ecofest.ee);  

Maakonna väikeettevõtete (eelkõige rohemajandus: www.polvamaine.ee) tootearenduse ja 

müügikoolitused, ümarlauad; 

Põlvamaa ettevõtjate tunnustamine; 

Ettevõtete parimatest praktikatest info jagamine ja meediakajastus. 

 

Pärnumaa 

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused; 

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism; 

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides; 

Pärnumaa elu- ja töökoha programm; 

Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine. 

 

Raplamaa 

Vana-Vigala Tööhõive- ja Järelõppekeskus; 

Tööstusalade tootearendus ja turundus; 



Tegutsevate ettevõtete juhtimisvõimekus ja kasv; 

Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programm. 

 

Saare maakond 

Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv; 

Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine; 

Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused. 

 

Tartumaa 

Ettevõtete võimekuse kasvatamine; 

Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine; 

Tartumaa noorte ettevõtlikkuse edendamine. 

 

Valgamaa 

Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava 

keskkonna loomise; 

Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava 

keskkonna loomise. 

 

Viljandimaa 

Noorte ettevõtlikkuse suurendamine; 

Maakonna tootmisettevõtete tootmis- ja ekspordivõimekuse tõstmine, ettevõtluspotentsiaali 

turundus ning investorteeninduse tugitegevused; 

Maakonna turundamine, turismiturundus ja turismiettevõtluse arendamine. 

 

Võrumaa 

Turismi arendamine; 

Puiduklastri arendamine; 

Toiduvõrgustiku arendamine.  


