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•

Varasem kogemus:
• Nõuandeteenistuse koordineeriv keskus
u. 110 200 eurot.
• Riigi- ja teadusinfo u. 157 000 eurot.
• Arendustegevus u. 279 000 eurot.

Riigi- ja teadusinfo

Koordineeriv keskus
•

Eelarve u. 110 200 eurot.
Organisatsiooni loomiseni eelarve sama.

•

Arutamise teema:
Mis mahus, millise asukohaga ja kes
hakkab täitma, organisatsiooni loomisel,
koordineeriva keskuse ülesandeid?

•

Eelarve u. 157 000 eurot.
Eesmärk peaks olema aktiivne info
levitamine.

•

Arutamise teema:
Kas sellisel kujul kõige otstarbekam raha
kasutamine?

Arendustegevus (1)
•

Eelarve u. 100 000 eurot.

Vajalikud tegevused uutele tulijatele:
• nõustamismetoodika koolitus;
• konsulendiks soovija praktika;
• alustava konsulendi tasu;
• jne

Riigieelarvest 2012. aastaks tõenäoliselt
546 891 eurot.

Arendustegevus (2)
•

Eelarve u. 150 000 eurot.

Vajalikud tegevused konsulentidele:
• erialased koolitused;
• erialagruppide moodustamine;
• tootearendus;
• jne
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Arendustegevus (3)
•

Eelarve u. 100 000 eurot.

Arendustegevus (4)
•
•

Eelarve juba u. 70 000 euroga miinuses.
Veel tegevusi, eelarve u. 130 000 eurot:
– osalemine seadusloomes;
– koostöö arendamine tootjaid kontrollivate
asutustega; andmebaaside täiendamine;
– koostöö ettevõtja-konsulent-teadlane
arendamine;
– ettevõtjate tegevuste kaardistamine;
– jne

Vajalikud tegevused organisatsiooni
arendamiseks:
• organisatsioonile kvaliteedijuhtimise ja
vastutuskindlustussüsteemi
väljatöötamine;
• turundustegevus;
• jne

Sihtasutuse panus
•

Eelarve u. 30 000 eurot.

•

ühtse nõuandeorganisatsiooni loomise
toetamine – nõupidamiste korraldamine,
dokumentide vormistamine jmt;
vajaduste ja rahulolu seire jmt;

•

Projektipõhine tegevus
•

Eelarve u. 80 000 eurot.

Rakendusplaanist:
•
koolitused ettevõtjatele;
•
ühistegevuse edendamine, kogukonna areng;
•
koostööpartnerite vaheline koostöö ehk ühisprojektid;
•
koostöö süsteemi partneritega:
–
–
–

Koostööpartnerite panus
•

OTSUS:

Valmidus panustada …
– riigieelarvelistesse tegevustesse, millel
puudub täna kate?
– projektipõhistesse tegevustesse, kus vajalik
omafinantseerimine?

•

näiteks teadus- ja õppeasutuste kaasamine, et tagada järelkasv
ning nõustamisalane kompetentsi arendamine;
partnerite kaasamine nõuandesüsteemi üritustele;
rahvusvaheline koostöö teiste riikide nõuandesüsteemidega.

Valmidus võtta täiskohaga konsulente
tööle?
Tagab konsulentide tuumiku tekkimise, kes
moodustavad süsteemi.

•

Kinnitada 2012. aasta tegevuste
ettepanekute esitamise tähtajaks
31.07.2011
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Tänan tähelepanu eest!
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