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Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
(HEAK)

❖ Tegemist on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev arenduskeskusega, 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

➢Harju Elekter Teletehnika AS

❖HEAKis töötab 14 inimest.

❖ HEAK kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (15 keskust).



Ettevõtlus
❖ HEAK pakub tasuta nõustamisteenust alustavatele kui ka juba tegutsevatele 

ettevõtjatele.

❖ Alustavale ettevõtjale:
➢ ettevõtlusega alustamist: ettevõtte loomine, registreerimine, äri arendamine
➢ äriplaani koostamist
➢ lisarahastuse kaasamist
➢ üldist ettevõtte arendamist

❖ Tegutsevale ettevõtjale:
➢Nõustame ettevõtteid erinevates arenguetappides (nt. laienemine, 

spetsialiseerumine, digitaliseerimine, protsesside optimeerimine jms)

❖ Lisaks veel:
➢ Erinevad koolitused, sh alustava ettevõtja baaskoolituse kursus;

Ca 1800 nõustamiskorda, 150 ettevõtjat läbivad baaskoolituse aastas.



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
➢ Tunnustussündmus (koostöös HOLi ja Leader-gruppidega).

❖ Aastas nõustamisi ca 650-l korral, 6 koolitust ja 24 infoseminari rohkem kui 1’000-le 
osalejale.



Turism

❖ PATEE - Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks“, 
programmi kestvus kuni 08.2023.

❖HEAK tegutseb Harju maakonna turisminduse koordinaatorina, toetades 
turismiettevõtluse kasvu, kvaliteeti ja ühiseid turundustegevusi.

❖ Harjumaa giidide koolitusprogramm

❖ Maakonna turismiväärtusi tutvustavad õppereisid

❖ Messidel osalemine (sh Helsinki, Tampere, Münchenis jms)

❖ Turismiasjaliste koondamine

❖Visitharju.ee haldus ja sisuloome 

❖Turismisihtkohtade arenduse koostööprojekt. Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna 
linna piirkonna turismiarendus 



Ettevõtete põlvkonnavahetuse teenuse 
väljaarendamine

Eesti on oma tänases ettevõtluse arenguetapis jõudnud sinna punkti, kus Eesti 
iseseisvuse algusaastatel ettevõtlusega alustajad on jõudnud sinnamaani, kus on 
tekkinud vajadus ettevõtlusest taanduda. Pahatihti on need ettevõtjad situatsioonis, kus 
ettevõtet järeltulevatele põlvedele pärandada ei ole võimalik (kuna neil ei ole huvi). 
Variant on kas müüa või lõpetada. 

➢ Teenuse väljaarendamine toodab järgmisi tulemusi:

✓ Ettevõtteid ei pea sulgema;

✓Annab võimaluse säilitada regionaalseid ettevõtteid ja sealseid töökoht;

✓ Loob keskkonna innovatsiooni tekkeks (uued omanikud on reeglina valmis 
võtma pikaajalisi riske ja tegema investeeringuid).

➢Projekti käigus arendatakse välja:

✓Usaldusväärne ja kompetentne nõustamisteenus;

✓ Interneti-põhine Marketplace (ettevõtete ostu-müügi keskkond).



Noorte ettevõtlikkus

Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi eesmärk on suurendada noorte 
ettevõtlikkust andes noortele praktiline kogemus ideest teostuseni õpilasfirma või 
projekti käivitamise näol. Programm on suunatud Harjumaa (v.a Tallinn) noored 
vanusevahemikus 9.-12. klass.

➢ Programmi raames:
➢ saavad noored õppeaasta jooksul enda idee teostamisel mentorlust ja 

juhendamist (õpilasfirmad, projektide elluviimine). 
➢maakonna õpilasfirmade taseme tõstmiseks ning ühtlustamiseks toimub igal 

õppeaastal üks koolitus õpilasfirmade juhendajatele koostöös Junior
Achievement Eestiga.

➢Õpilasfirmade laat/laadad.
➢Kevadel korraldame õpilasfirmade konkursi „Jäämurdja“.

➢ 2021 aastal:
➢ koolituspäev ÕF juhendajatele, infopäevad koolides, õppevideod. Kaasatud 

koole 20, Harjumaal lisandus 35 ÕF, kokkupuude ca 400 noorega.

➢Alates 2022 aastast lisategevusena koolinoorte praktika ettevõtetes.



Ettevõtja kogemuslugu



1. Atto Collection (Revalia Impex OÜ) tutvustus. Millised on ettevõtja väljakutsed 
väikeettevõtte juhtimisel ja arendamisel.

2.  Lühike ülevaade mida Harju Ettevõlus- ja Arenduskeskus ja Atto Collection (Revalia
Impex OÜ) koostöö.

- Ettevõtte juhtimisalane nõustamine.
- Kuidas muute ettevõtte protsesside efektiivsemaks
- Ettevõtte nõustamine digitaliseerimise valdkonnas 

3.  Kas teotus peab olema alati rahaline? Raha tuleb alati kellegi teise arvelt.

Ettevõtja kogemuslugu



AITÄH!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
www.heak.ee

eduard@heak.ee
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http://www.heak.ee/

