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Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
(HEAK)
 Tegemist on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev
arenduskeskus, mis on toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele,
kohalikele omavalitsusele ning toetab noorte ettevõtlikkuse
arendamist.

 Sihtasutus on asutatud 1998 aasta.
 HEAKi asutajaõiguste teostajad:
MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL)
Keila linn
AS Eltek (Harju Elekter Teletehnika AS õigusjärglane)
 HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (15 keskust).

HEAK teenused - Ettevõtlus
 HEAK pakub tasuta nõustamisteenust alustavatele kui ka juba tegutsevatele

ettevõtjatele.

 Alustavale ettevõtjale:
 ettevõtlusega alustamist: ettevõtte loomine ja registreerimine
 äriplaani koostamist
 lisarahastuse kaasamist
 üldist ettevõtte arendamist
 Tegutsevale ettevõtjale:
 Nõustame ettevõtteid erinevates arenguetappides (nt. välisturgudele minek,
laienemine, spetsialiseerumine, digitaliseerimine jms)
 Lisaks veel:
 Erinevad koolitused, sh alustava ettevõtja baaskoolituse kursus;
 Ühiskülastuste korraldamine rahvusvahelistele messidele;
 Mentorprogramm, kus viime kokku alustajad ettevõtjad kogenud ettevõtjatega.

HEAK teenused - Vabaühendustele
 Nõustame tasuta potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid vabaühendusi,
et aidata kaasa vabaühenduste aktiivsele ja jätkusuutlikule tegutsemisele.

 Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:
 organisatsiooni, MTÜ asutamine ja arendamine
 MTÜ põhikirja koostamine, sh MTÜ põhikirja muutmine
 tegevusvõimekuse kasvatamine ja eestvedajate inspireerimine
 MTÜ toetused tegevusteks ja omatulu teenimine
 organisatsiooni juhtimine.

HEAK teenused – Investorteenindus
 Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) toetame potentsiaalseid investoreid

vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega.
 Investorteeninduses pakume järgmisi teenuseid:

 investorpäringute hankimine ja vahendamine
 investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVdele
 regiooni tutvustamine potentsiaalsetele investoritele



Pilootprojekt - Paldiski investorteeninduse programm

 Paldiski, kui tööstuspiirkonna laiem tutvustamine, kus peamiseks eesmärgiks on tõsta Paldiski nähtavust

investorite silmis ja projekti lõpuks on olemas konkreetse investeerimishuviga ettevõtted.

 Tegevused:

Piirkonna põhjalik analüüs (tugevused-nõrkused investori vaatest)
Ühtsete arusaamade kokkuleppimine (KOV-kohalikud ettevõtjad)
Turundusmaterjalide tootmine (koduleht, video, flaierid jm)
Koostöös koostööpartneriga täpse sihtrühma kaardistus, suunatud väärtuspakkumiste tegemine,
(eel)läbirääkimiste pidamine
 Toetavate (äri)visiitide korraldamine (äri- ja avaliku-/valitsussektori delegatsioonid)





 Tulemus:

 Paldiski, kui atraktiivse tööstuspiirkonna tuntuse kasv nüüd ja tulevikus
 Reaalsed investeeringud Paldiski tööstuspiirkonda

 Partnerid:

 Paldiski Ettevõtjate Liit (PEL)
 EU Struktuurivahendite programm – „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE).
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