
 

Konkursi „Ettevõtlik pärnakas 2018/2019“ tingimused 
 

1. Konkursi korraldaja on Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu, tel 444 8200, www.parnu.ee. 

 

2. Konkursi eesmärk: 

 Tõsta piirkonna ettevõtlusaktiivsust ning aidata kaasa uuenduslike ettevõtete loomisele; 

 Koolitada ning nõustada konkursil osalejaid oma ideede realiseerimiseks; 

 Valmistada ette suure potentsiaaliga ettevõtete Pärnumaa ettevõtlusinkubaatorisse sisenemist. 

 

3. Konkursil osalemise tingimused 

3.1. Konkursil osaleja saab olla Juriidiline ja Füüsiline isik. 

3.2. Konkursile on oodatud osalema potentsiaalne ja ka alustav ettevõtja (kelle ettevõtte asutamisest ei ole 

möödas rohkem kui 12 kuud). 

 

4. Konkursil osalemine 

4.1. Konkursil osalemiseks esitab toetuse taotleja äriidee hiljemalt 07.12.2018. (kaasa arvatud). 

4.2. Konkursitöid võtab vastu ja registreerib Pärnu Linnavalitsus, aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu. E-maili 

teel palume tööd saata aadressil sten.suurmae@lv.parnu.ee. 

4.3. Postiga saadetud ideekavandid ei tohi kanda punktis 4.1. nimetatust hilisemat postitemplit. 

Postiaadress: Konkurss, Pärnu Linnavalitsuse kantselei, Suur-Sepa 16, Pärnu. 

4.4. Äriidee peab sisaldama: 

 toote/teenuse kirjeldust; 

 projekti pika- ja lühiajalisi eesmärke; 

 toote tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike põhiprotsesside kirjeldust;  

 konkurentsisituatsiooni kirjeldust; 

 projekti maksumust ning rahastamisallikaid. 

 

5. Konkursi teises etapis valitakse äriideede hulgast välja ca 15 paremat ideed. Välja valitud äriideede 

autorid peavad osa võtma allpool toodud koolitustest, mis toimuvad ajavahemikul 17.12.2018 – 

30.04.2019: 

 ettevõtluskoolitused; 

 ärimudeli/kliendianalüüs; 

 turundus- ja finantskoolitused; 

 maksundus ja äriõigus; 

 mentorõhtud. 

 

6. Äriplaanide esitamine ning hindamine 

6.1. Konkursil teise etappi edasipääseja on kohustatud esitama äriplaani hiljemalt 30.04.2019. Äriplaani 

koostamisel lähtuda võimalikult täpselt EAS-i poolt koostatud juhendist, mis asub aadressil:  

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/eas_ariplaani_juhend.pdf. 

6.2. Äriplaan peab sisaldama: 

 kokkuvõtet äriprojektist; 

 toodete ja/või teenuste täpset kirjeldust; 

 toote ja/või teenuste arendamist; 

 turusituatsiooni kirjeldust; 

 konkurentide kirjeldust; 

 turundusplaani; 

 juhtkonna ning personali kirjeldust; 

 äriplaani elluviimise finantseerimist. 

6.3. Äriplaanide hindamisel võetakse arvesse järgmisi tingimusi (ei ole loetletud tähtsuse järjekorras): 

 kasu piirkonnale s o Pärnumaale (nt loodavate töökohtade arv jmt); 

 uuenduslikkus; 
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 ekspordipotentsiaal; 

 teostatavus (sh meeskonna kompetents, teised finantseerimisallikad jmt). 

6.4. Äriplaani hindab koostatud „Ettevõtlik pärnakas“ komisjon. Komisjoni ettepanekul kinnitatakse parim 

äriplaan hiljemalt 10.05.2019. 

 

7. Konkursitulemused kinnitab Pärnu Linnavalitsus 

7.1. Konkursi tulemused avalikustatakse Pärnu linna koduleheküljel www.parnu.ee. 

7.2. Konkurssi auhinnafondiks on kokku 5 000€. Auhinnafond jagatakse paremuselt esimese, teise ja 

kolmanda äriplaani vahel vastavalt komisjoni ettepanekule. Komisjoni poolt kinnitatud parima äriplaani 

autor või autorid saavad äriplaani reaalseks elluviimiseks vähemalt toetuse summas 3 000€ (neto), mis 

makstakse välja äriplaani autori või autorite juriidilisele isikule. 

7.2.1. Auhinnaraha antakse äriplaani elluviijale sihtfinantseerimislepingu sõlmimisel Pärnu 

Linnavalitsusega. 

7.2.2. Toetuse saajal on kohustus kasutada raha vastavalt äriplaanile Pärnumaal ühe aasta jooksul peale 

konkursi lõppu (loodava ettevõtte tegevuskoht Pärnu linn või maakond). 

7.2.3. Toetuse saaja on kohustatud vastama toetuse kasutamise kohta esitatud küsimustele. 

7.2.4. Pärnu Linnavalitsusel on õigus kontrollida toetuse kasutamist ning nõuda kuludokumentide koopiaid. 

7.2.5. Kui konkursil võitja ei soovi äriideed Pärnumaal realiseerida, siis antakse auhinnaraha pingereas 

paremuselt järgmisele. 
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