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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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Kadri Uus– koolitaja ja nõustaja 

• Tartu Ülikool, avalik haldus (MA), University of Warwick
Organisation Studies (MA); Tallinna Tehnikaülikool, avaliku halduse 
doktorantuur (alates 2012)

• OÜ BIA (alates 2007), arendusjuht
• Balti Uuringute Instituut (alates 2008), analüütik
• Aidanud koostada/ osalenud ca 30 rahvusvahelises projektis (FP7, Interreg, 

Leonardo da Vinci, CIP; Horizon 2020 – 5 projekti)
• Klastriteemadega seotud alates 2008. a.

– Aidanud koostada/osalenud ca 20 Eesti ja rahvusvahelises klastritega
seotud projektis

– Eesti klastriprogrammi ettevalmistav koolitus tulevastele 
klastriinitsiatiividele, sh õppereisid Austriasse ja Barcelonasse, 2008, 
korrraldusmeeskonna liige.

– 5th Barcelona Competitiveness Summer School, Cluster management
week. 2011, koolitaja

– Koolitajate koolitus European Cluster Excellence Initiative (ECEI) 
klastrijuhtimise koolitusprogrammi raames. 2014, Koolitaja

– European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Benchmarking expert 
(Baltic region), alates 2011

– ESCA Technical Advisory Board liige (TAB tegeleb European Cluster 
Excellence Initiative kvaliteedimärgi omistamise ja edasiarendamise 
teemadega), alates 2012

Kontakt:
kadri@bia.ee

GSM: +372 5271363
www.bia.ee
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NUTIKAS SPETSIALISEERUMINE JA 
KLASTRID (1)

� Klastritaotluse koostamisel hinnatakse panust nutika spetsialiseerumise 
kasvualade eesmärkidesse (niššidesse panustamine ei ole 
kohustuslik).

� Kasvualad  
a) IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite; 
b) tervisetehnoloogiad ja -teenused; 
c) ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Klaster võib panustada nii ühte kui ka mitmesse kasvualasse
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NUTIKAS SPETSIALISEERUMINE JA 
KLASTRID (2)

� Klastrid peavad taotluses väljendama panustamist kasvualade 
eesmärkidesse läbi klastri arendustegevuste ja turundustegevuste

� Mõlemad aspektid on võrdselt olulised
(kõrgeima hinnangu saab klaster siis, kui kasvualade eesmärkidesse 
panustavad arendus- ja turundustegevused on omavahel tasakaalus).

� Taotluses esitatud tegevuskava peab väljendama, kuidas planeeritud 
tegevused üksteist toetavad ning, moodustades ühtse terviku, 
panustavad ka kasvualade eesmärkidesse tervikuna. 
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ARENDUSTEGEVUSED (1)

Laiatähenduslik lähenemine. Hõlmab näiteks järgmisi tegevusi

1) tootearenduseks sisendi hankimine - uuringute, ekspertiisi ja teiste 
oluliste teenuste sisseostmine, saamaks vajalikke teadmisi turgudelt, 
sektorist ja sektorite üleselt.

Saadud sisend peaks toetama nii klastri partnerite 

� individuaalset tootearendust (klastriväline) kui ka 

� klastris ühise toote, teenuse või protsessi arendamiseks/ 
täiustamiseks
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ARENDUSTEGEVUSED (2)

2) sisendi hankimine erinevate süsteemide/protsesside 
edasiarendamiseks - kaardistamis- ning koordineerimistööd ja 
teenuste sisseostmine et analüüsida, kas ja kuidas klastri partnerid 
saaksid 

� juba toimivaid süsteeme/protsesse tõhusamalt tööle panna või 

� millised on uuendusvajadused, nt milliseid uusi protesse on vaja 
juurutada

3) tööjõu arendamine, sh tööjõuga seotud vajaduste kindlakstegemine 
ning sellest lähtuvad arendustegevused.
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ARENDUSTEGEVUSED (2)

� seega klastri arendusprojektide läbiviimine ≠ ilmtingimata ühistoote
loomine
• ühistoote loomise võimalikkus oleneb klastri partnerite taustast, huvidest 

ja klastri ühiselt seatud eesmärkidest;

� arendusprojektid hõlmavad ka mitmesuguseid muid tegevusi –
oluline on, et plaanitavate tegevuste kaudu panustatakse määruse 
eesmärki ja tulemusnäitajatesse
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KASVUALADE EESMÄRGID -
KOKKUVÕTE (1)

Klastritelt oodatakse lähtumist vähemalt järgnevatest kasvualade 
alameesmärkidest:

1) IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite
Eesmärkideks on 

� IKT sektori viimine teenusepõhiselt ärilt tootepõhisele ärile; 

� IKT kasutatavuse suurendamine teiste sektorite ettevõtete 
protsessides ning 

� IKT-spetsialistide kvaliteedi ning kvantiteedi tõstmine.
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KASVUALADE EESMÄRGID -
KOKKUVÕTE (2)

2) Tervisetehnoloogiad ja –teenused põhirõhk on IKT kasutatavuse
tõstmisel tervisevaldkonnas (e-tervis) ning tervisevaldkonnaga seotud 
(nn punase) biotehnoloogia edasiarendamisel. 

Olulisteks eesmärkideks on siinkohal 

� uute skaleeritavate toodete ja teenuste arendamine 

� kasvuala seisukohalt vajaliku tööjõu kvaliteedi ja kvantiteedi 
tõstmine

� lisandväärtuse kasv kasvualas tuleb töötajate arvu, palga ning 
ettevõtlussektori kasumlikkuse suurenemise läbi.
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KASVUALADE EESMÄRGID -
KOKKUVÕTE (3)

3) Ressursside efektiivsem kasutamine
Eesmärkideks on kasvatada lisandväärtust ettevõtluses läbi 

� materjalitehnoloogiate (põlevkivi keemiatööstuses, pinnakatte- ja 
nanotehnoloogiad jm)

� IKT lahenduste rakendatavuse kasvu tööstuses

� ehituse teadmistepõhisemaks muutmise (sh taastuvenergeetika 
integreeritud lahenduste rakendamine; puidu suurem kasutamine 
ehituses ja tarkade ehituslahenduste turu arendamine jm); 

� rohelise (põllumajandus, keskkonnakaitse ja toiduainetööstus) ja 
valge (biokütused, keemia- ja tekstiilitööstus) biotehnoloogia 
edasiarendamise.

12 10.-11. november 2014

GRUPITÖÖ

ÜLESANNE

1) palun tooge välja 
a) oma klastri peamised eesmärgid/ fookus 
ning selgitage, 
b) kuidas klastri tegevus haakub ühe või mitme kasvualaga 

2) kirjeldage, millised võiksid olla konkreetsed  
a) arendustegevused ja 
b) turundustegevused, 
millega kasvualade eesmärkide saavutamisse panustatakse?
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GRUPITÖÖ

TÖÖRÜHMAD:
� 5 gruppi 
� Valige endi seast üks klaster, millele grupitöö keskendub

AEG:
� 25 min - rühmatöö
� 20 min - rühmatööde esitlemine ja arutelu,

tagasiside esialgsele lähenemisele
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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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Tiiu Evert – klastrite arendaja ja nõustaja

• Klasterton OÜ asutaja ja konsultant alates juuli 2014

• Omab konsultandi kutset ( IV tase)  alates 2008 vastavalt 
kutsekvalifikatsiooni standardile;

• Alates 2006 a tegelenud klastrite arendamisega, alguses Baltic Sea 
Region Innonet projekti raames, alates 2007 a tegelenud  klastrite 
arendamise toetusprogrammi väljatöötamisega ja aidanud läbi viia 
taotlusvoore ja nõustanud erinevaid klastreid; 

• Perioodil 2003 – 2014 töötas  EASis, alguses Spinno programmi ( 
tehnoloogiasiirde arendamine) programmijuhina ja alates 2006  klastrite 
programmi koordinaatorina;

• 2001 – 2003 töötas Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis 
rahvusvaheliste suhete osakonna juhatajana ( koordineerides 
rahvusvahelisi projekte) .

Kontakt: tiiu.evert@gmail.com

tel. 51 699 31
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Määrused ja reeglid

Riigiabi andmise põhimõtted – laenud, tagatised, toetus jne

Määruse sisu :  

• Toetuse andmise eesmärk 

• Milline on toetuse oodatav mõju

• Millistele tegevustele toetust antakse

• Mis muutub tegevuste elluviimisel

• Tegevused vs kulud

• Kellele  toetust antakse ehk nõuded taotlejale

• Taotluse hindamine

• Projekti elluviimine 
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Klastrite arendamise programmi määrus -1  

Programmi eesmärk on tõsta klastri partnerite 
rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste turundus-
ja arendustegevuste edendamise nutika 
spetsialiseerumise kasvualades ehk suurendada 
ettevõtete rahvusvahelistumist koostöö soodustamise 
kaudu. 

Klastri projekti elluviimise tulemuseks on: 

• E/v müügitulu kasv uutest või oluliselt muudetud 
toodetest või teenustest;

• Lisandväärtuse kasv töötaja kohta;
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Klastrite arendamise programmi määrus -2 

Lisaks peavad projekti elluviimise tulemusel  suurenema:

• nutika spetsialiseerumise kasvualadesse kuuluvate 
toetust saanud ettevõtjate arv;

• innovatsioonialast koostööd teinud klastri partnerite arv.

Samuti suurenevad projektide elluviimisel järgmised 
ettevõtete näitajad:

• kõrg- ja ülikoolidega innovatsioonialast koostööd 
tegevate  ettevõtjate arv ;

• suureneb erasektori ehk äriettevõtete täiendav panus 
teadus- ja arendustegevuse  kulutustesse; 
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Klastrite programmi määrus – 3 

Innovatsiooniklaster (edaspidi klaster) on sõltumatutest 
pooltest koosnev struktuur või organiseeritud rühm (nt 
innovaatilised idufirmad, VKEd ja suurettevõtjad, teadus- ja 
teadmisi levitavad organisatsioonid, mittetulundusühingud 
ning muud nendega seotud ettevõtjad), mille eesmärk on:  

soodustada innovaatilist tegevust teadmiste edendamise, 
rajatiste jagamise, teadmiste ja kogemuste vahetamise, 
teadmussiirdesse panustamise, võrgustike loomise, teabe 
levitamise ja koostöö kaudu klastrisse kuuluvate ettevõtjate ja 
muude organisatsioonide vahel;
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Klastrite arendamise programmi määrus -4 

Toetatavad tegevused: 

• klastri arendusprojekti läbiviimine ja koordineerimine;

• klastri ühisturundustegevuse läbiviimine ja koordineerimine;

• klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse
kasvatamiseks, koostöö edendamiseks ja uute 
partnerite kaasamiseks vajalike seminaride, töötubade, 
konverentside ning teiste vajalike ürituste korraldamine ja 
läbiviimine.

Klastri tegevustel  peavad olema konkreetsed ja mõõdetavad 
tulemused, mis on määruses määratletud.
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Klastrite arendamise programmi määrus -5 

Abikõlblikud kulud: 

• sisseostetud teenuste, sh ekspertiisi ostmise ning uuringute 
tellimise kulud;

• immateriaalse vara, sh kaubamärkide, patentide, 
litsentside, kasutusõiguste ja arvuti tarkvara soetamise või 
teenusena sisseostu kulud;

• klastri partnerite või kontserni kuuluva partneri puhul 
kontserni kuuluvate e/v töötajate ja juhatuse liikmete 
majutuskulu, sõidukulud ürituse toimumiskohta ja tagasi 
alalisse töö- või teenistuskohta ja  reisikindlustuse ja 
viisaga seotud kulud;

• tegevuste elluviimiseks vajalikud personalikulud.
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Klastrite arendamise programmi määrus -6 

2014 -2020 määruse muudatused vs 2007 - 2013 määrus: 

• nutika spetsialiseerumise kasvualade eesmärkide 
saavutamine ja klastri partnerite  kuuluvus kasvualadesse;

• klastri personalikulud ja personalikulude  arvestus abiliikide 
lõikes so innovatsiooniklaster ja VAT nõuded;

• 3 pakkumise nõue alates 5000 eurot; 

• tuleb esitada klastri rahvusvahelistumise strateegia koos 
ajakava ja maksumusega; 

• tuleb esitada klastri väljumisstrateegia ehk klastri 
jätkusuutlikkuse ajakava  koos maksumusega.
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Klastrite arendamise programmi määrus -7

Innovatsiooniklastritele antavat abi ei anta sellisele taotlejale, 
kes on: 

raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 
punkti 18 mõistes või kelle suhtes on Euroopa Komisjoni 
eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud 
ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud 
toetuse tagasinõudmise otsus ja see otsus on tähtaegselt 
täitmata.  
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Klastrite arendamise programmi määrus -8 

GRUPITÖÖ - mis riigiabi reeglite rakendamisel on 
osutunud  kõige  raskemaks? 

Meetod - grupitöö läbiviimine, moodustatakse 3-4 liikmelised 
grupid teema aruteluks.

AEG:  Arutelu ca 15 min ja kokkuvõtted ca 15 -20 min.

TULEMUS: kuidas edaspidi olla teadlikum  riigiabi 
reeglite  nõuete osas.
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Klastrite taotluste hindamine 

Igat klastrite programmi taotlust  hindab  vähemalt  kaks eksperti  ja 
seejärel edastatakse need hinnangud hindamiskomisjonile. 

– Rahuldamisele kuuluvad need taotlused, mille koondhinne  
vastavalt  klastrite hindamismetoodikale  on vähemalt 2,50 ja ükski 
viiest (1-5) hindamiskriteeriumist ei ole hinnatud hindega alla 2,0 
ning  taotletav summa ületa taotlusvooru eelarvet. 

– Taotluste hindamise tulemusena koostatakse taotluste pingerida 
ning taotlused kuuluvad rahuldamisele vastavalt  pingereale.

– Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud 
koondhinne jääb alla 2,50 või kui käesoleva hindamismetoodika 
punktis 2 loetletud kriteeriumid hinnatakse hindega alla 2,0.
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VTA määrus 

• VTA  piirsumma so 200 000 Eurot  3 eelarve aasta  jooksul 
jääb samaks; 

• Ühe ettevõtja mõistest lähtuvalt tuleb VTA piirmäära 
kontrollida kontsernipõhiselt ehk enne VTA  andmist tuleb 
kontrollida kõigile kontserni liikmetele Eestis antud vähese 
tähtsusega abi kokku. Kui kontserniliikmetele antud vähese 
tähtsusega abi kogusumma ületab 200 000 eurot, siis 
vähese tähtsusega abi anda ei saa. 

• VTA arvestus toimub RARi kaudu toetuse andja põhiselt.
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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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EL JA KLASTRID 2014-2020

TÄNASED TEEMAD

� Klastrite temaatika EL-s ning toetusmeetmed 2014-2020 
eelarveperioodil
• HORIZON 2020

• COSME

� Lähemalt kolmest konkreetsest meetmest 
• Cluster Excellence Programme 
• Cluster Go International 

• Cluster facilitated projects for new industrial value chains

� Taotlusprotsess ja kuidas koostada edukat taotlust? 

� Grupitöö
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EL JA KLASTRID - TAUST

� Euroopas on statistiliselt ca 2000 klastrit. Neist 150 võib pidada 
maailmatasemel konkurentsivõimelisteks (näitajad nagu tööhõive, 
klastri suurus, fookus ja spetsialiseerumine)

� 38% EL tööhõivest on seotud klastritega ning VKEde osalemine 
klastrites viib suurema innovatsiooni ja kasvuni

� Olulisemad dokumendid:
• Komisjoni teatis For a European Industrial Renaissance (COM (2014) 14):

• 2015. a peaks valmima ”European Cluster Strategy for Growth”.

� Ülevaatlik info klastrite temaatika ja kõigi olulisemate algatuste kohta-
EU Cluster Portal DG Enterprise & Industry lehel
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EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE 
INITIATIVE (1)

� 2009-2012 Komisjoni poolt ellukutsutud projekt klastrite
juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ja ꞌterade sõkaldest väljasõelumiseksꞌ

� Peamisteks eesmärkideks 
(1) klastrite võrdleva analüüsi (benchmarking) metoodika ja 
kvaliteedimärgi väljatöötamine
(2) koolitusmaterjalide väljatöötamine klastrijuhtidele

� 13 partnerit 9 EL riigist; Baltic Innovation Agency oli üks partneritest 

� Benchmarkingu ja kvaliteedimärgiga tegeleb edasi European
Secretariat for Cluster Analysis;

� Koolituste pool: European Foundation for Cluster Excellence
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EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE 
INITIATIVE (2)

Praegune seis:

� Benchmarkingu on läbinud ja pronksitaseme kvaliteedimärgi 
omandanud 613 klastrit 35 riigist 
Kuld: 45 klastrit 9 riigist
Hõbe: uus võimalus (saab taotleda 1,5-2 a pärast pronksitaseme 
omandamist)

� Koolitused: koolitusprogrammi on läbinud 50 koolitajat ja 80 klastrijuhti
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KLASTRID JA EL TOETUSMEETMED 
2014-2020

HORIZON 2020
• EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm 2014-2020

• Kogumaht €80 miljardit 

• H2020 Euroopa Komisjoni lehel: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

• ETAGi lehel: http://www.etag.ee/rahvusvaheline-koostoo/horisont-2020/

• Klastritesse puutuv: Euroopa Komisjon. DG Enteprise and Industry – SMEs:
Clusters and Emerging Industries Unit

� Spetsiifiliselt klastritele mõeldud taotlusvoorud 
� klastrite teema oluline ka laiemas plaanis (koostöö klastritega väärtustatud 

mitmetes T&A meetmetes – hindamiskriteeriumide tasemel)

33 10.-11. november 2014

KLASTRID JA EL TOETUSMEETMED 
2014-2020

COSME
• Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

(SMEs) Programme

• Kogumaht €2,3 miljardit

• Programmi koordineerib EASME (The Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises)

• Lähem info: COSME Euroopa Komisjoni lehel 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm, COSME Work
Programme 2015 (29. okt 2014)

� Spetsiifiliselt klastritele mõeldud taotlusvoorud 

� Mitmed meetmed mh tugevalt seotud European Cluster Excellence
Initiative´iga
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KONKREETSED MEETMED

Lähemalt kolmest konkreetsest meetmest 

� Cluster Excellence Programme (COSME)

� Cluster Go International (COSME)

� Cluster facilitated projects for new industrial value chains
(H2020)
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CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME,
COSME (1)

Fookus:

� Klastijuhtimise tugevdamine

� Klastri poolt VKEdele osutatavate teenuste edasiarendamine

Üldtingimused
� I vooru tähtaeg 29. okt. 2014; uus voor järgmisel aastal

� toetus ühe projekti kohta € 250 000, max. 95% eelarvest

(programmi kogueelarve 2014 €2,25 milj; 2015 €1 milj)

� projekti kestus max 24 kuud

� Taotlejad: min. 3 klastrit/ärivõrgustikku vähemalt 3 COSME riigist

� Üks alustav klaster (≠ läbinud benchmarkimist, osalenud klastrijuhtimisega
seotud koolitustel)

� Ühine väärtusahel
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CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME,
COSME (2)

Neli peamist tegevusvaldkonda
1. Benchmarking ja kvaliteedimärgi taotlemine

2. Koolitused

3. Teenuste porfoolio analüüs ja õppereisid, 
mis toetavad teenuste edasiarendamist

4. Jätkutegevuste planeerimine ja teavitustegevused
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CLUSTER GO INTERNATIONAL,
COSME (1)

= Cluster Internationalisation Programme for SMEs

Fookus:

� klastrite koostöö arendamine sektorite ja riigipiiride üleselt

� Euroopa strateegiliste kastripartnerluste (European Strategic Cluster
Partnership, ESCP) arendamine erinevates valdkondades 

� VKEde suurem konkurentsivõime globaalses plaanis

Üldtingimused
� Nii COSME 2014. kui 2015. tööprogrammis, kuid täpsem tähtaeg teadmata

- planeeritud 2014 IV kvartal.
� programmi kogueelarve €2,25 milj +€1,5 milj; EL toetus kuni 75%

� Taotlejad: min. 3 klastrit/ärivõrgustikku vähemalt 3 COSME riigist

38 10.-11. november 2014

CLUSTER GO INTERNATIONAL,
COSME (2)

� eeldatakse, et osalevad klastrid koostavad ühise 
rahvusvahelistumise strateegia, mis toetab VKEde globaalset 
konkurentsivõimet – eriti uutes, alles väljakujunevates valdkondades 
(emerging thematic areas)
• rahvusvahelistumine siin = väljaspool EL-i

• seosed nutika spetsialiseerumise ja võtmetehnoloogiatega 

� Kaks tegevussuunda:
(1) uute strateegiliste partnerluste loomine/ koostöö alustamine
(2) juba toimiva klastritevahelise strateegilise koostöö edasiarendamist

39 10.-11. november 2014

CLUSTER GO INTERNATIONAL,
COSME (2)

I suund

toetatakse uute strateegiliste partnerluste loomist ning ühise 
rahvusvahelistumise strateegia väljaarendamist sihtturgudel väljaspool 
Euroopat. 

Tegevused võivad hõlmata järgmist

� tugiteenused strateegilise koostöö arendamiseks/ uute partnerite 
leidmiseks Euroopas 

� partnerluse juriidiliste aspektidega tegelemine

� ühise brändingu ja turundustrateegia koostamine

� koostöö ꞌteekaardiꞌ väljatöötamine

40 10.-11. november 2014

CLUSTER GO INTERNATIONAL,
COSME (3)

II suund

olemasolevate strateegiliste partnerluste edasiarendamine (juba 
tegutsevad klastrite võrgustikud/ kooslused). 

Hõlmab täiendavaid rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi nagu

� erinevad analüüsid

� sihtturgude külastused (fact-finding missions)

� ühiste välisesinduste avamise toetamine

� rahvusvaheliste partnerlusürituste ja välisreiside korraldamine, mis 
aitavad klastrifirmadel leida uusi partnereid sihtturgudelt

� jätkutegevused, sh nt abi ühiste äriplaanide ettevalmistamisel 

(need on teenused, mida klastrivõrgustik peaks oma liikmetele pakkuma)

41 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (1)

Horizon 2020, suuremahulisem meede

Fookus:

� sektorite- ja piirideülene koostöö, et toetada innovatsiooni ja 
ettevõtlikkust erinevates regioonides ja väärtusahelates 

� rõhuasetus uute väärtusahelate arendamisel, mis kiirendavad uute 
tekkivate/tärkavate tegevusalade arengut (key enabling technologies, 
emerging industries)

� klastritelt eeldatakse selget visiooni ja  süsteemset lähenemist 
vääärtusahela arendamiseks ning VKEde konkreetsete probleemide ja 
väljakutsetega tegelemiseks

42 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (2)

Üldtingimused

� 2-osaline taotlemine
I faas: 30. apr. 2015 (kontseptsioonikirjeldus, max 10 lk)
II faas: 9. sept. 2015

� programmi kogueelarve €24,9 milj
(innovation actions - EL toetus kuni 70%)

� Ca 2,5 - 5 MEUR igale projektile
sh 75% kogueelarvest peab minema VKEdele;

� Lisainfo: H2020 osalusportaal, H2020-INNOSUP-2015-1;
H2020 Work Programme 2014-2015
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43 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (3)

Carsten Schierenbeckl
DG Enterprise and Industry, 

SMEs: Clusters and Emerging Industries Unit

44 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (4)

Ootused taotluse sisule

� selge visioon ja süsteemne lähenemine valitud väärtusahela(te) 
arendamiseks

� uute VKEde poolt juhitud konkreetsete innovatsiooniprojektide 
väljapakkumine, mis toetavad visiooni saavutamist, ning nende 
elluviimise toetamine

� tugitegevused (mentorlus, coaching, innovatsioonivautšerid jne) mis 
tõstavad klastri liikmete võimekust valitud innovatsiooniprojekte ellu viia

� väljapakutud projektide potentsiaali testimine/demonstreerimine
(large-scale demonstrators)

45 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (5)

Carsten Schierenbeckl
DG Enterprise and Industry, 

SMEs: Clusters and Emerging Industries Unit

46 10.-11. november 2014

CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR 
NEW INDUSTRIAL VALUE CHAINS (6)

Carsten Schierenbeckl
DG Enterprise and Industry, SMEs: Clusters and Emerging Industries Unit

47 10.-11. november 2014

TAOTLUSPROTSESS 

Praktiline sissevaade viimati käsitletud meetme näitel:

� Millist infot leiab osalusportaalist?

H2020-INNOSUP-2015-1 

� Vaatame koos H2020 taotlusvormi (standardne vorm enamiku 
taotluste puhul) 

� Tutvume taotluste elektroonilise esitamise süsteemiga

48 10.-11. november 2014

KUIDAS KOOSTADA EDUKAT 
TAOTLUST?

EDUTEGURID

� Tugev konsortsium

� Vastavus rahastava programmi eesmärkide ja nõuetega 

� Oskus keerulised asjad lihtsalt ja selgelt kokku võtta

� Eelarve – kulud põhjendatud, vastab nõuetele

� Aeg ja selle planeerimine

+ visuaalne pool (joonised, graafikud, tabelid)
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49 10.-11. november 2014

GRUPITÖÖ (1)

ÜLESANNE

sünergiad erinevate meetmete vahel –
kuidas kasutada EL fonde EASi klastritoetuse võimendamiseks?

50 10.-11. november 2014

GRUPITÖÖ (2)

TÖÖRÜHMAD:
� 5 gruppi 

AEG:
� 25 min – rühmatöö
� 20 min – esitlused ja arutelu

51 10.-11. november 2014

PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks

52 10.-11. november 2014

Koolitaja

Mati Sööt 
(mati@implementinscape.ee)

Implement Inscape konsultant, ettevõtte 
rajaja ja juhtivpartner

Hariduselt psühholoog (Tartu Ülikool)

Implement Inscape (www.implementinscape.ee) on pika 
kogemusega konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Tegutseme Eestis 17 
aastat, samanimelised tütarfirmad Leedus ja Lätis.

Meie eesmärgiks on toetada organisatsioone nende 
terviklikus arengus tuleviku kavandamisel ja soovitud muudatuste 
elluviimisel.

Implement Inscape on osa Põhjamaade suurimast 
konsultatsioonifirmast Implement Consulting Group, mis tegutseb
Taanis, Norras, Rootsis, Soomes ja Baltimaades ja kus töötab kokku 
üle 400 konsultandi.

53 10.-11. november 2014

Päeva teemad

� Tulemusliku kaasamise võtmetegurid

� Dialoogioskus kaasamisel

� Juhi tegevus inimeste kaasamisel muutusvalmiduse 
hindamise kaudu

� Kaasamise tööprotsess ja metoodika

23. - 24. august 201154

Mõtlemiseks

Kes on teie huvigrupid, keda soovite kaasata? 
Sõnastage iga huvigrupi jaoks 1 kaasamiseesmärk
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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23. - 24. august 201155

Kaasamise eesmärgid

Kaasamise mõju huvigruppidele

Informeeri-
mine

Pakkuda 
huvigruppidele 
tasakaalustatud 
ja objektiivset 
informatsiooni, 
et toetada neid 
probleemist aru 
saamisel, 
alternatiivide, 
võimaluste 
ja/või 
lahenduste 
leidmisel

Konsulteeri-
mine

Saada 
huvigruppidelt 
tagasisidet 
toimuva 
analüüsi, 
alternatiivide 
ja/või otsuste 
kohta 

Kaasamine 
otsustami-
sesse

Teha otseselt 
koostööd läbi 
kogu protsessi, 
et tagada 
liikmete murede 
ja taotluste 
mõistmine ja 
nendega 
arvestamine 

Ühistegevus

Olla 
huvigruppidele 
partneriks igas 
aspektis alates 
otsuste 
vastuvõtmisest 
kuni 
alternatiivide 
väljatöötamise 
ja eelistatud 
lahenduste 
määratlemiseni

Volitamine

Anda lõpliku 
otsuse 
langetamine 
huvigrupi 
kätesse

23. - 24. august 201156

Mõtlemiseks - grupitöö: 

Tooge üks praktiline olukord või juhtum, kus oleks sobilik iga 
kaasamisvormi rakendada

Informeeri-
mine

Konsulteeri-
mine

Kaasamine 
otsustami-
sesse

Ühistegevus Volitamine

23. - 24. august 201157

57

Tulemusliku kaasamise võtmetegurid

Kaasamise 
elemendid

Tegurid, mis toetavad kaasamist  

Tahe, otsene 
motiveeritus

• Motivatsioon kaasata ja jõuda tulemusteni
• Ootuste ja piirangute läbirääkimine 
• Valmisolek saada mõjutatud huvigrupppidelt saadavast sisendist 

Fookus
tulemustele

• Selle tagamine, et kaasamisprotsessi eesmärgiks on saavutada positiivseid tulemusi 
huvigruppide seisukohalt
• Selgus ja läbipaistvus neis küsimustes, kuidas kaasamistegevused on seotud üldisemate 
tulemustega

Suhted ja usaldus • Kättesaadavus
• Vastastikune kasu
• Tulemuslik suhtlemine
• Kontaktide järjepidevus
• Lubaduste täitmine

Juhtimine • Jagatud juhtimine – kaasamine on mitte ühe inimese, vaid meeskonna ülesanne
• Juhtide fookus on kaasamisel ja koostööl

Kaasahaaratus • Kaasahaaratud huvigruppide/isikute mitmekesisus
• Võrdsed võimalused osalemiseks
• Koostööprotsessid, mis on paljudele kättesaadavad ja võimaldavad laialdast osalemist 
• Pidev informatsioon ja teadlikkus toimuvast
• Võimaluste olemasolu, mis suurendab huvigruppide tulemuslikkust
• Kaasamisega rahulolemise taseme mõõtmine ja vajalike muudatuste sisseviimine

23. - 24. august 201158

Mõtlemiseks: 

Millised eeldused on huvigruppide kaasamiseks 
täna teil olemas ja milliste eelduste loomisega / 
arendamisega peate veel vaeva nägema?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

59 10.-11. november 2014

Vana koolkond vers uus koolkond

Arvati, et inimesed on 
ratsionaalsed. Piisab, kui anda 
neile õiget informatsiooni ja nad 
toimivad sellekohaselt. Kahjuks ei 

saa enamasti sellele toetuda.

Inimesed saavutavad mõistmise ja 
loovad asjadele tähenduse enamasti 
dialoogi kaudu. Kaasatus tekitab 
vastutust ja viib pühendumuseni.

Source: Karl E Weick, Sensemaking in organizations

60 10.-11. november 2014

Info levib kolleegidevaheliste
mitteametlike kõneluste kaudu

Võrgustike tugevus:

• Inimestele ei saa öelda, et nad muutustega 
arvestaksid ja kohaneksid. Kohanemiseks on 
vaja inimestevahelist dialoogi.

• Muutustega kohanemist seostatakse riski ja 
ebakindlusega. 

• Me vajame kinnitust, et võime rahus uusi viise 
proovida, just sellistelt inimestelt, keda me 
tunneme ja austame ning kellel on soovitud 
muutustega isiklik kogemus.



11

61 10.-11. november 2014

Tunded kui tegevuse aluspõhjus

Teatud määral soovivad
kõik inimesed end tunda:

Olulisena Võimekana Meeldivana

Teatud määral kardavad
kõik inimesed olla:

Eiratud

Mittevajalikud

Häbistatud

Mitte olla tasemel

Saada tõrjutud

Olla vihatud

Need tunded ja hirmud

mõjutavad inimeste käitumist

seoses järgmisega:

Kaasatus Kontrollivõimalus Avatus

Allikas: Will Schutz, “The Human Element”

62 10.-11. november 2014

Muutuse arengufaasid

Leppimise 
faas

Eksperimen-
teerimise

faas

Vastupanu 
faas

Mugavuse 
faas

Stabiilsus

Kaos

Vaade 
tulevikku

Vaade 
minevikku

23. - 24. august 201163

Mugavuse faas – seadke väljakujunenud
fookus kahtluse alla

Väljakutsed
» Seadke väljakujunenud fookus kahtluse alla

» Eelnevad kordaminekud tekitavad 
enesega rahulolu

» Võitke inimeste tähelepanu
» Pange inimesi muutuste vajalikkust 

mõistma
» Mitte muutumise tagajärjed
» Pange inimesi mõistma muutuste 

möödapääsmatust
Sekkumine
» Teadvustage ja tunnustage eelnevaid 

kordaminekuid
» Jagage muutuste kohta informatsiooni… 

eelarveandmed, kulud, konkurentsi surve ja 
muutuste jõud

» Andke inimestele aega ideid omaks võtta
» Ärge veenge inimesi lahendustes...veenge 

neid probleemi olemasolus

Leppimise 
faas

Eksperimen-
teerimise

faas

Vastupanu
faas

Mugavuse
faas

23. - 24. august 201164

Eitamise/vastupanu faas
– tutvustage muutusi

Väljakutsed

• Looge ühiselt visioon ja eesmärgid 

• Minge inimestele poolele teele vastu
– ärge üritage veenda neid end teisiti 
tundma

Sekkumine

• Kuulake ja võtke kuulda nende viha 
ja kaotustunnet

• Rääkige neile, mida te teate – ja 
mida te ei tea 

• Korraldage vestlusi / dialoog 
erinevate väljavaadete kohta - pange 
inimesed rääkima

• Tegelege nii saavutuste kui ka 
kaotustega

Leppimise 
faas

Eksperimen-
teerimise 

faasVastupanu faas

Mugavuse
faas

65 10.-11. november 2014

Töövahend - Loobumine, säilitamine, 
võitmine

66 10.-11. november 2014

Töövahend - Loobumine, säilitamine, 
võitmine

Mida saame (peame) 
säilitama?

Mida saame (peame) 
säilitama?Millest peame loobuma?Millest peame loobuma? Mida võidame?Mida võidame?
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67 10.-11. november 2014

Uute ideede omaksvõtmine

Inimesed jagunevad viide gruppi uute ideede 
omaksvõtmisel:

1. Innovaatorid

2. Varajased omaksvõtjad

3. Varajane enamus

4. Hiline enamus

5. Vastupanu osutajad

68 10.-11. november 2014

Uute ideede omaksvõtmine

10

20

30

40

Innovaatorid Varajased
omaksvõtjad

Varajane
enamus

Hiline
enamus

Vastupanu 
osutajad

2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16 %

% tüüpilisest
rahvastikust

68 %
“ootame ja näeme”

Innovatsiooni omaksvõtu kõver (E.M. Rogers)

69 10.-11. november 2014

Inimestel on erinev lähtepunkt

Hiline enamus
• Konservatiivsed

pragmaatikud, 
vihkavad riske, 
uued ideed 
tekitavad 
ebamugavust. 
Järgivad 
enamuse 
eeskuju.

• Strateegia: Tooge 
näiteid midagi uut 
proovinud 
inimestest, 
kellega nad 
saavad ennast 
samastada.
Rääkige neile 
ohust jääda 
teistest maha.

Varajased
omaksvõtjad

� Kui eelised tulevad 
ilmsiks, ühinevad 
nad 
innovaatoritega.
Otsivad pidevalt 
võimalusi teha oma 
valdkonnas 
“strateegiline 
hüpe”, loovad kiirelt 
seose 
muudatusalgatuste
/innovatsiooni ja 
oma vajaduste 
vahel.

� Strateegia: Tehke 
neile ettepanek olla 
esimesed, et luua 
pilootkava.

Innovaatorid
� Kõige uudse 

esimestena omaks 
võtjad

� Strateegia: Tehke 
neile ettepanek 
osaleda 
planeerimises ja 
ettevalmistustes.

Varajane 
enamus

� Pragmaatilised 
”järgijad”, kes 
tahavad uue 
tööviisi eeliste 
kohta saada 
kindlaid tõendeid.
Arvestavad 
kuludega ja neile 
ei meeldi riskid. 
Otsivad lihtsaid, 
tõestatud ja 
paremaid viise 
teha tõhusamalt 
seda, mida nad 
teevad. 

� Strateegia:
Langetage 
proovilävendit ja 
minimeerige riskid.

Vastupanu 
osutajad

� Jäävad 
vastupanule 
kindlaks. Näevad 
millegi uue omaks 
võtmises suurt 
ohtu. Osutavad 
aktiivset 
vastupanu.

� Strateegia: 
Alguses võib neid 
eirata. Neid tuleb 
mõjutada, et nad 
ühineksid hilise 
enamusega.
Vajavad tugevat 
personaalset 
kontrolli.

70 10.-11. november 2014

Eksperimenteerimise faas
– leidke “murdepunkt” 

Väljakutsed

• Andke inimestele vabadust ja
suunataju

• Julgustage refleksiooni ja koostööd –
andke inimestele võimalus ise oma 
lahendusi leida

Sekkumine

• Käivitage visiooni ja eesmärkide 
põhjal konkreetsed tegevused 

• Rääkige inimestele kõike, mida teate

• Kasutage mitteametlikku võrgustikku

• Rääkige kõigile headest näidetest

• Pilootprojektid, võrdlusuuringud, 
tippkeskused

Leppimise 
faas

Eksperimen-
teerimise faas

Vastupanu 
faas

Mugavuse 
faas

71 10.-11. november 2014

Ootus – Muutused toimuvad lineaarselt

Tööviljakus

Tulemus

Jõupingutused

Aeg

100 %

72 10.-11. november 2014

Tegelikkus … on oluliselt keerulisem

Tööviljakus

Aeg

Motivatsioon

Jõupingutused

Tulemused

Murdepunkt

Pool  (või enam) ajast

Väljund

Allikas: Malcolm Gladwell, “The Tipping Point” 
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73 10.-11. november 2014

Video eestvedamisest

• First Follower – Leadership Lesson from Dancing
Guy

http://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

Pilt: intuitnow.blogspot.com

23. - 24. august 201174

Leppimise faas – uue fookuse 
loomine

Väljakutsed
» Ärge unustage seda, mis inimesed endast 

maha jätsid
» Looge uutele tingimustele põhinedes uued 

visioonid ja plaanid – valmistage inimesi 
järgmisteks muutusteks ette

Sekkumine
» Tähistage edusamme ja saavutatud 

eesmärke
» Premeerige uusi käitumisviise koolituste, 

organisatsiooni poliitika ja struktuuri abil
» Võtke seoses eesmärkide ja plaanidega 

järelmeetmeid
» Ajakohastage ja dokumenteerige 

rutiinid/protsessid vastavalt uuele mõtlemis-
ja tegutsemisviisile

» Dokumenteerige saadud õppetunnid

Leppimise faas

Eksperimen-
teerimise 

faas

Vastupanu 
faas

Mugavuse 
faas

75 10.-11. november 2014

Kust ideed 
pärinevad

Otsustamises osalemine

Ülaltpoolt

Altpoolt

Madal Kõrge

1. “Selle me 
otsustasime teostada 
ja nii me ka teeme”

2. “See on, mida me peame 
tegema. Kuidas me võiksime 
selle teostada?”

3. “See on mu plaan –
mida te arvate?”

4. “Meil on probleem. Mida 
me sellega peaksime ette 
võtma?”

5. “Ma sooviksin 
kuulda esmalt teie 
mõtteid, siis ma 
otsustan”

6. “Mul on viis ideed, 
millise ma peaksin 
neist valima?”

Kaasamise sobiva vormi leidmine
23. - 24. august 201176

Mõtlemiseks: 

1. Milline on praegune seis meie huvigruppide 
kaasatusega tegevustesse?

2. Milliseid kaasamise vorme sooviksime 
rakendada oma dialoogi arendamisel 
huvigruppidega?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

77 10.-11. november 2014

Huvigruppide kaasamise 
sisuline plaan – 6 sammu

I Planeerimismeeskonna kokkupanemine, et kaasamiseks võimalusi 
otsida
Meeskonna valimine, kes keskendub huvigruppide kaasamisele. See meeskond sõnastab 
kaasamise eesmärgid, meetodid, ulatuse ja võimalused.

II Detailse projektiplaani vastuvõtmine
See on vajalik, et välja töötada ajalised raamid, võtmetärminid ja -tegevused, 
vajaminevad ressursid, kohad, kommunikatsiooni

III Elluviimine
Alates toimumiskohtade broneerimisest ja materjalide ettevalmistamisest, osalejatele 
kutsete saatmisest, cateringi korraldusest, arutelude ja otsuste protokollimisest kuni 
osalenutele kokkuvõtete edastamiseni selle kohta, milles kokku lepiti ning mis nende 
kokkulepete osas edasi tehti.

78 10.-11. november 2014

IV Kommunikeerimine
Oluline panna kaasatuid tundma, et nad osalevad milleski väga tähtsas; eesmärk 
tagada, et huvigrupid mõistaks, kuidas neil on soovi korral võimalus osaleda.

V Kaasamisest saadud tulemuste ärakasutamine
Kaasamise rakendusväljundi ja ülejäänud tegutsemisprotsessi kooskõlla viimine. 
Sobiva protsessi ja meetodite valik.

VI Tagasiside
Kui osalenuid ei kaasatud otsustamisse, on neile oluline öelda, kuidas nendelt saadud 
sisendiga edasi tegeleti, mis sellest kasu oli ja kui midagi jäeti arvestamata, siis miks. 
Selles etapis võib osutuda vajalikuks laiem kommunikatsioon.

Huvigruppide kaasamise 
sisuline plaan – 6 sammu jätk



14

23. - 24. august 201179

Kaasamise planeerimine: 

Kavandage eesmärgid ja tegevusplaan huvigrupi 
või huvigruppide kaasamiseks ühes 
ettevõtmises. Vormistage see kirjalikult.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

80 10.-11. november 2014

Kaasamismeetod: „Maailma kohvik“

“Maailma kohvik” on dialoogimeetod, mis aitab tegeleda grupi jaoks oluliste probleemide
arutamise ja lahendamisega. Eesmärgiks on jagada arvamusi ja erinevaid vaatenurki ning
lähtuvalt sellest luua koos uusi ideid ja tegevusi, mis viiks projekti edasi. “Maailma kohviku” 
protsessi saab kasutada kasvatamaks ja arendamaks grupi kollektiivset teadmust,
suurendades suutlikkust ühise eesmärgi nimel tegutseda.  

MEETODIST LÄHEMALT

Ruumis peab olema vähemalt 3 lauda. Igal
laudkonnal on tiimijuht, kes modereerib arutelu 
protsessi. Grupp jagatakse võimalikult paljudeks
meeskondadeksning iga meeskond istub oma laua
taha. Igas laudkonnas on teema või väljakutse, mida
meekond asub lahendama. Kui meeskond on ühes
lauas lõpetanud, liigutakse järgmise laua ja sellel 
oleva küsimuse juurde. Laua peremees kogub kokku
kõigi meeskondade tulemused ning esitleb neid
lõpus kõigi osalenute juuresolekul. 

VAJALIKUD VAHENDID

Saal peaks välja nägema nagu kohvik. Sa võid
osalejatele pakkuda kohvi või kooki või muid
maiustusi. Veenduge, et osalised istuvad mugavalt
ja et kõigil on võimalus dialoogis osaleda.
Veenduge, et laua peremehel oleks märkmete
tegemiseks paber ja muud vajalikud vahendid.   

Lisainformatsiooni saamiseks külasta: www.theworldcafe.com kodulehte
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Tänan teid osalemast ja edu kaasamisel!

www.implementinscape.ee
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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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• Juhtimiskonsultant aastast 1994
• Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala (1994. a).
• Swedish School of Economics and Business marketingi kursused 

(1993.a).
• Concordia International University MBA programm (2003.a).
• Magistritöö teemal “AS ELCOTEQ Tallinn’s Combination of the

Balanced Scorecard and the European Quality Award Model”.
• OÜ HeiVäl asutajaliige ja konsultant. Enamus praegusi HeiVäli

projekte on seotud rahulolu-uuringute teostamisega, strateegilise 
planeerimisega, kvaliteedijuhtimisega, turundusega ja äriplaanide 
ning majandusanalüüside koostamisega. 

• Alates aastast 2000 Euroopa ja Eesti kvaliteediauhinna assessor ja 
ekspert. 

• 2007. aastal osales Kaido projektis Edasipürgiv Organisatsioon 
taotlejana, tugiisikuna, eksperdina, valideerijana ja koolitajana.

• Kaido Väljaots on koostanud ca 30 äriplaani ja hinnanud alates 
aastast 2002 ca 100 projekti äriplaani EASi eksperdina.

• Kaido on aidanud läbi viia ca 20 organisatsioonil enesehindamist 
perioodil 2000 – 2013.

• Tunnustuse Edasipürgiv organisatsioon validaator, ekspert, tugiisik, 
osaleja ja koolitaja

• Eesti Kvaliteediühingu liige
• Keeled: eesti, inglise, vene, soome

Kontakt:
Kaido.Valjaots@heival.ee

5280270
www.heival.ee

Kaido Väljaots – koolitaja ja nõustaja 
23. - 24. august 201184

• Klastri strateegia 20XX-20YY
– Hetkeolukorra analüüs

– Partnerite ühine visioon ja missioon klastri arendamiseks

– Partnerite ühiseesmärgid klastri arendamiseks

– Ülevaade partnerite konkurentsivõimet tõstvate tegevuste 
tulemusena saavutatud lisandväärtusest ja ekspordivõime 
kasvust; eesmärkide sihtväärtused valdkondade kaupa

– Partnerite roll klastri strateegiliste eesmärkide saavutamisel  
ja tegevuskava koostamisel; ülevaade partnerite 
kompetentsidest eesmärkide saavutamiseks

• Tegevuskava koos maksumusega 20XX-20ZZ

• Kokkuvõte eelnevalt elluviidud projekti strateegiliste 
eesmärkide saavutamisest

Klastri strateegia sisukord
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STRATEEGILISE JUHTIMISE PÕHIMÕTTELINE 
SKEEM ja VÕRDLUS DEMINGI RINGIGA

Analüüsimine Välja-
töötamine

Rakenda-
mine

Kontrollimine 
ja hindamine

Allikas: Strateegiline juhtimine, HeiVäli analüüs

Plan Plan Do Check ja Act
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Sise- ja väliskeskkonna analüüsid

SWOT analüüs

Strateegia kaart

Kriitilised edutegurid

Strateegilised eesmärgid

Tegevuskava

Liivakella® mudel strateegiliseks 
planeerimiseks

Visioon

Missioon
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SISEKESKKONNA ANALÜÜSID – Raha, töötajad, … (loetelu):
JÄRELDUSED: 
1.
2.
3.

VÄLISKESKKONNA ANALÜÜSID - Kliendid (loetelu):
JÄRELDUSED: 
1.
2.
3. 

VÄLISKESKKONNA ANALÜÜSID - Konkurendid (loetelu):
JÄRELDUSED: 
1.
2.
3. 

VÄLISKESKKONNA ANALÜÜSID – Muud trendid ja valdkonnad (loetelu):
JÄRELDUSED: 
1.
2.
3. Samm 1

SISE- JA VÄLISKESKKONNA 
ANALÜÜSIDE PEAMISED JÄRELDUSED 
(mõõdetavad)
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Sisetegurid:

Välistegurid:

Tugevused (S)
(Loetelu 5 – 7 
seesmisest  
tugevusest)

Nõrkused (W)
(Loetelu 5 – 7 
seesmisest 
nõrkust)

Võimalused (O)
(Loetelu 5 – 7 
väljastpoolt 
tulevast 
võimalusest)

SO strateegia 
(Kuidas sisemiste 
tugevuste abil 
väliseid võimalusi 
ära kasutada)

WO strateegia 
(Kuidas sisemiste 
nõrkuste 
ületamiseks ära 
kasutada väliseid 
võimalusi)

Ohud (T)
(Loetelu 5 –7 
välisest  ohust)

ST strateegia 
(Kuidas sisemiste 
tugevuste abil 
väliseid ohte 
vältida)

WT strateegia
(Kuidas vähendada 
sisemisi nõrkusi ja 
samas vältida 
väliseid ohtusid)

Samm 2

SWOT- maatriks
– maatriks näitab, 
kuidas saab 
organisatsiooni 
väliseid võimalusi 
ja ohte seostada  
asutuse 
seesmiste 
tugevuste ja 
nõrkustega. 
(Võimalused on 
olemas, kuidas 
oskame neid 
kasutada; 
sisemiste 
nõrkuste 
kõrvaldamiseks 
otsime väliseid 
võimalusi).

SWOT ANALÜÜS (maatriks)
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SWOT ANALÜÜS 
(konkurentsistrateegia rusikareegel)

Kuidas konkurentsieeliseid säilitada?           Kuidas konkurentsieeliseid juurde saada?

Soodsad keskkonna võimalused

Kriitilised 
sisemised 
nõrkused

MUUTUSTELE 
ORIENTEERITUD 

STRATEEGIA
AGRESSIIVNE 
STRATEEGIA

Olulised 
sisemised 
tugevused

KAITSE-
STRATEEGIA

FOKUSEERIMINE

MITME-
KESISTAMISE
STRATEEGIA

Suured keskkonna ohud

Soovitus
90 10.-11. november 2014

TURULE SISENEMISE STRATEEGIA

Konkurentsieelised 
Miks kliendid peaksid eelistama 
teie klastri toodet või teenust? 

Mis on USP?

Konkurentsistrateegia
Kuidas plaanite oma eeliseid 

kasutada ja arendada, et 
teenida kasumit turul?

Konkurentsianalüüs

Millised on konkurentide tooted 
ja teenused ning kuidas need 
klientide ootusi rahuldavad?

Turundusstrateegia 4P

Kuidas saab teie klastri klient 
teada, et tahate talle oma 

toodet või teenust pakkuda?
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Sisetegurid:

Välistegurid:

Tugevused (S)
(Loetelu 5 – 7 
seesmisest  
tugevusest)

Nõrkused (W)
(Loetelu 5 – 7 
seesmisest 
nõrkust)

Võimalused (O)
(Loetelu 5 – 7 
väljastpoolt 
tulevast 
võimalusest)

SO strateegia 
(Kuidas sisemiste 
tugevuste abil 
väliseid võimalusi 
ära kasutada)

WO strateegia 
(Kuidas 
sisemiste 
nõrkuste 
ületamiseks ära 
kasutada 
väliseid 
võimalusi)

Ohud (T)
(Loetelu 5 –7 
välisest  ohust)

ST strateegia 
(Kuidas sisemiste 
tugevuste abil 
väliseid ohte 
vältida)

WT strateegia
( Kuidas 
vähendada 
sisemisi nõrkusi 
ja samas 
vältida väliseid 
ohtusid)

Kriitiliste edutegurite 
peamine allikas

KRIITILISED EDUTEGURID ja 
KONKURENTSIEELISED 

Samm 3-4

Meie kriitilised edutegurid on:

1. 

2.

3.

4.

…

Konkurentsieeliste 
peamine allikas

Meie konkurentsieelised on:

1. 

2.

3.

4.

…
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VISIOON ja MISSIOON

Samm 5 ja 6

Meie visioon (toode, klient, mahud, …):

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………

Meie missioon:
1. Mida? Milliseid vajadusi me rahuldame?

………………………………………………
………………………………………………
………………
2. Kellele? Kelle vajadusi me rahuldame?

………………………………………………
………………………………………………
………………
3. Kuidas? Kuidas me neid vajadusi rahuldame?

………………………………………………
………………………………………………
………………
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Klastri strateegilised eesmärgid perioodiks 
20XX – 20YY

Eesmärk 1: …

Eesmärk 2: …

Eesmärk 3: …

Eesmärk 4 : …

Eesmärk 5: …

Eesmärk N: …

Samm 7
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Harjutus: klastri visiooni ja missiooni 
koostamine

ÜLESANNE:
� Õpitu põhjal oma klastri visiooni ja missiooni kirjeldamine 

väljumisstrateegiale tuginedes
� Selgita veenvalt oma lähenemist

TÖÖRÜHMADE MOODUSTAMINE:
� Klaster moodustab töörühma

VÄLJUNDID:

� Klastri visioon ja missioon

AEG:
� 20 min - rühmatöö
� 20 min - rühmatööde esitlemine ja arutelu
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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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Tõnu Hein – koolitaja ja nõustaja 

• Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala 1986
• Tõnu Hein on juhtimiskonsultant aastast 1992
• OÜ HeiVäl asutajaliige ja konsultant.
• Tõnu on Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna ja Eesti avaliku sektori 

kvaliteediauhinna ekspert ja koolitaja, European Quality Award 1999-2002 –
assessor,  Soome üldhariduskoolide protsessijuhtimise koolitaja 2007-2010 
ALPO, KELPO ja JOPO programmis.

• Tõnu Hein on aidanud koostada 14 tehnoloogiaarenduse projekti 
biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia jt valdkondades

• Tõnu Hein õpetab Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, Ettevõtluse ja 
tehnoloogiajuhtimise magistriõppe erialal ainet “Tehnoloogiastrateegia 
rakendamine ettevõttes” – lektor alates 2003

• Tõnu Hein on Eesti keskkonnatehnoloogiate arendaja alates 2008 ja 
koostanud mitmeid uurimusi, mille alusel Keskkonnaministeerium on 
suunanud keskkonnatehnoloogiate alast poliitikat. Cleantech Estonia MTÜ 
asutaja

• Tõnu Hein on AIESEC Eesti – asutajaliige ja alumni 1989, McKinsey&Co Inc 
– alumni, Eesti Kvaliteediühingu liige 

• Tunnustus – Eesti Aasta Konsultant 2010
• Tunnustus – Eesti Kvaliteedi Nägu 2010
• Keeled: eesti, inglise, soome, vene

Kontakt:
Tonu.Hein@heival.ee

GSM: +372   509 4004
www.heival.ee
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EESMÄRGI VÕIB SAAVUTADA ERINEVAID 
TEID (strateegiaid) KASUTADES
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“Kui sa suudad mõõta, millest sa räägid ja väljendada seda 
numbrites, siis sa tead sellest midagi; kui sa ei suuda seda 
mõõta ja väljendada numbrites, siis su teadmised sellest on 
kasinad ja puudulikud.”

Lord Kelvin, 1850-ndad 

“Inimesed ja nende juhid töötavad nii kõvasti selle kallal, et olla 
kindel, et asju tehakse õieti, et neil on vaevalt aega mõelda ja 
otsustada selle üle, kas nad teevad õigeid asju.”

Stephen R. Covey
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MÜÜGI LEHTER

1. Turupotentsiaal

2. Segmendi potentsiaal 

3. Turu käibemaht

4. Turuosa

5. Kontakt - kõne/email -
1000

6. Pakkumised -
100

7. Kohtumised 
- 10

8. Diil - 1

9. Raha arvel 
– 0,95

Seega kõik algab strateegilise 
planeerimise etapist …

• Turupotentsiaali analüüsimine (sh 
rahvusvaheline mõõde)

• Strateegiliste eesmärkide 
määratlemine, mis õigustavad 
rahvusvahelistumist

• Sihtriikide ja turusegmentide 
määratlemine

• Õigete sisenemis- ja äristrateegiate 
määratlemine ja elluviimine

• Turundusplaanide määratlemine 
klientideni jõudmiseks
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TURUNDUSSTRATEEGIA

TOODE

Tootevalik

Kvaliteet

Tehnilised 
omadused

Disain

Kaubamärk

Pakend

Suurus

Garantii 

Teenindus

Väljaõpe

Tagastamine

HIND

Müügihind

Hinnaalandused

Agenditasud

Boonused 
koguste pealt

Makse tähtaeg

Krediidi tingimus

Paindlikkus

KOHT

Jaotuskanal

Katvus

Kaubavalik

Asukohad

Laoseis

Transport

Logistika

Tarnekiirus

KOMMUNIKA-
TSIOON

Reklaam, internet

Müügiedendus

Otseturundus

Müügipersonal

Suhtekorraldus
Brošüürid, kataloogid
Näitused, messid
Sponsorlus, agendid
Müügimeeskond 

SIHTTURG

INIMESED

VISUAALSED 
TÕENDID

PROTSESSID

TURULE SISENEMISE STRATEEGIA
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Klastri töökorraldus eesmärkide 
saavutamiseks

Klastri 
partnerite 

üldkoosolek

Projektijuht

Eksperdid 
ja 

spetsialistid

Arendustöötaja

Eesmärkide 
töögrupid

Klastri MTÜ 
juhatus

• Klastri partnerite üldkoosoleku roll on … .

• Klastri MTÜ juhatuse ülesanded on … .

• Projektijuhi ülesanded on … . 

• Arendustöötaja ülesandeks on … .
• Eksperdid ja spetsialistid  … .

• Eesmärkide töögrupid … .
• …

Projekti meeskond
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Klastri
juht

Juhiabi

Suunajuht 
1

Suunajuht 
2

Suunajuht 
3

Müük

Turundus 

Tootmine

EUROraha

Finants

Arendus

Klastri
juht

Suunajuht 
1

Suunajuht 
2

Suunajuht 
3

KLASTRI-i JUHTIMISE ARENG ?

?Suunajuht = eesmärgi eestvedaja
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Tegevuskava 20XX – 20ZZ 
Eesmärk 1: …

Tegevused Eelarve Tähtaeg Partner

23. - 24. august 2011104

Klastri eelarve projekt 20XX-20ZZ

Eesmärgid ja tegevused
50% 

Toetus EAS
50% 

Omafin
Eelarve kokku

Projektijuhtimine & arendustöö, 
lähetuskulud

Eesmärk 1

Eesmärk 2

Eesmärk 3

Eesmärk 4

Eesmärk 5

Eesmärk 6

Eesmärk N

KOKKU
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STRATEEGIA KAART: klastri näide

(Kriitiliste) edutegurite põhjus-tagajärg 
seosed

Strateegilised 
eesmärgid

Mõõdik
Sihttulemus

Vastutajad TegevusedHetkel 2015 2016 2017

F
in

an
tsid

Majandustulemuste 
parandamine

???

???

K
lien

d
id

Suurendada 
ametnike ja 
poliitikute  rahulolu

???

Avalikkus ja 
ajakirjandus suhtub 
meisse positiivselt

Positiivsete 
artiklite arv

???

Klientide arvu kasv Klientide arv 
kuus

???

Klientide rahulolu 
suurendamine

Klientide 
keskmine 
rahulolu

???

P
ro

tsessid

Hoida kokku kulusid ??? ???

Hoida kokku 
töötajate tööaega

??? ???

??? ??? ???

Õ
p

p
im

in
e 

ja aren
g

??? ??? ???

Konkurentsistrateegia: MITMEKESISTAMISE STRATEEGIA

Soovime palju 
kliente

Palju 
koostööprojekte

Klientide rahulolu 
suurendamine

Ametnikud ja 
poliitikud on rahul

Avalikkus kirjutab 
meist hästi

Head 
majandus-
tulemused

Müügi efektiivne 
korraldamine

Europrojektide 
juhtimise 
protsessi 

arendamine

Uute teenuste 
arendamine

Töötajate 
koolitamine

Samm 8 
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Harjutus: klastri strateegiakaardi 
koostamine

ÜLESANNE:
� Õpitu põhjal oma klastri strateegiakaardi koostamine
� Selgita veenvalt oma lähenemist

TÖÖRÜHMADE MOODUSTAMINE:
� Klaster moodustab töörühma

VÄLJUNDID:

� Klastri strateegiakaart

AEG:
� 20 min - rühmatöö
� 20 min - rühmatööde esitlemine ja arutelu
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PÄEVAKAVA

1. PÄEV
10:00 – 11:30 Nutikas spetsialiseerumine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Määrused ja reeglid
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Ülevaade EU toetusprogrammidest
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Partnerite kaasamine

2. PÄEV
10:00 – 11:30 Strateegia koostamine
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Klastri strateegiline juhtimine
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Soovitused taotluse koostamiseks
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1. PROJEKTI MÕJU MEETME 
EESMÄRKIDE SAAVUTAMISELE (30%)

• 1.1 Äriühingutest klastri partnerite lisandväärtus (lisandväärtuse kasv 
töötaja kohta) keskmisena aastas (30%) 
– 4 punkti: lisandväärtuse kasv >15%
– 3 punkti: lisandväärtuse kasv 15%-10%

• 1.2 Klastri äriühingutest partnerite müügitulu osakaal uutest või oluliselt 
muudetud toodetest ja teenustest (30%)
– 4 punkti: müügitulu >30%
– 3 punkti: müügitulu >20%

• 1.3 Innovatsioonialast koostööd tegevate klastri äriühingutest partnerite 
arv (20%) 
– 4 punkti: > 20
– 3 punkti: 15-20

• 1.4 Kasvualadesse panu(sta)vate klastri äriühingutest partnerite arv 
(20%)
– 4 punkti: > 25
– 3 punkti: 11 - 24

Soovitus: klastrisse kuulub üle 25-ne 
innovatsioonialast koostööd tegevat ja 
kasvualadesse panustavat äriühingut, mille 
tulemusena nende uute või muudetud toodete 
müügitulu osakaal on kasvanud suuremaks kui 
30% ja lisandväärtus kasvab üle 15% aastas.
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Lisandväärtuse suurendamine saab olema 
järgnevate aastate üks olulisemaid eesmärke

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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Konkurentsivõimelised teenused ja tooted 
võivad saavutada müügiedu

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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Klastris osalemine 2009-2013 aitas 
suurendada töötajate arvu klastri
ettevõtetes
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2. PROJEKTI PANUS NUTIKA SPETSIALISEERUMISE 
KASVUALADE PEAMISTE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE (10%)

• …
– 4 punkti: projekt panustab valdkondlike eesmärkide täitmisesse 

ühiste turundus- ja arendustegevuste kaudu

– 2 punkti: projekt panustab valdkondlike eesmärkide täitmisesse 
suuremas osas ühiste turundus- või suuremas osas 
arendustegevuste kaudu

Soovitus: projekt panustab 
valdkondlike eesmärkide 
täitmisesse ühiste turundus- ja 
arendustegevuste kaudu.
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3. PROJEKTI PÕHJENDATUS (25%)

• 3.1 Projekti eesmärgipüstitus ja ettevalmistustöö kvaliteet (50%)
– 4 punkti:
– Projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud - on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata 

arenguvõimalus.
– Projekti eesmärgid on ambitsioonikad ning nende saavutamine projekti lõpuks on taotleja 

võimekust ning projekti ettevalmistuse kvaliteeti arvesse võttes tõenäoline.
– Taotluses ning taotlusega kaasnevates dokumentides esitatud eeldused on realistlikud.
– Taotlusdokumentide põhjal saab veenduda, et taotleja on projekti eeskujulikult ette 

valmistanud.
– Projektis sisalduv väljumisstrateegia on realistlik ja teostatav ning võimaldab projektil 

muutuda klastrite arendamise programmist sõltumatuks.
• 3.2 Projekti eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuskava asjakohasus ja 

põhjendatus ning kooskõla strateegiaga (50%)
– 4 punkti: 
– Kõik tegevuskavas sisalduvad tegevused moodustavad terviku, on vajalikud, põhjendatud ja 

tagavad projekti eesmärkide saavutamise. 
– Sealjuures on selgelt põhjendatud Eestist väljaspool tehtavate tegevuste mõjusus ja seos 

eesmärkide ja tulemusnäitajate saavutamisega. 
– Planeeritavad tegevused on kooskõlas strateegiliste eesmärkidega, on teadmismahukad, 

sisaldades innovaatilisust, koostööd ning koostööd rahvusvahelisel tasandil. 
– Projekti tähtajaline elluviimine on tõenäoline. Projekti elluviimisega omandab klaster teadmisi ja 

oskusi, mis toetavad klastri jätkusuutlikuks muutumist.

Soovitus: sisuline ja ambitsioonikas strateegia koos 
põhjendatud tegevuskavaga.
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Klastri strateegia aitab käivitada sisulise 
arengu

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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2008 Karachi, Pakistan
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Probleem või võimalus või ambitsioon?

• 600 000 lehma ühes farmis

• 1 km kaugusel India ookeanist => sõnnik läheb otse merre

• Haljasmassi tuuakse 1000 km raadiusest

116
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Klastril peaks olema unistus – üheskoos 
lahendada kliendi mure

Kliendi 
vajadus

Klastri
pakkumine

Meil on 
lahendus 

☺
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Triple Helix Systems – aitab alati!!!

KLASTER -

innovatsioon 
&  globaalne 

marketing

Avalik sektor

Ülikoolid ja 
teadusasutused

Ettevõtted
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4. PROJEKTI KULUEFEKTIIVSUS (15%)

• 4.1 Tegevuste planeerimise kuluefektiivsus (50%) 
– 4 punkti: projekti eelarve on tegevuste elluviimiseks optimaalne

ning piisavalt kuluefektiivne planeeritud tulemuste saavutamiseks

• 4.2 Eelarve realistlikkus (50%)
– 4 punkti: planeeritud eelarve on realistlik ja mõistlik, planeeritud 

kulud on asjakohased ja vajalikud, selgelt välja toodud ja väga 
hästi põhjendatud

Soovitus: ambitsioonika eesmärgi 
saavutamiseks mõtle tegevused ja 

eelarved sisuliselt läbi.
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Klastri tegevustest on kasu eesmärkide 
saavutamisel

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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5. TAOTLEJA JA PARTNERITE 
SUUTLIKKUS PROJEKTI ELLU VIIA (20%)

• 5.1 projektijuhi ja meeskonna võimekus (50%) 
– 4 punkti: 
– Klastri projektijuht on võimekas, motiveeritud ja omab oskusi tagamaks klastri eesmärkide 

elluviimine ning jätkusuutlikkus. 
– Klastri projektijuht on viimase kolme aasta jooksul viinud ellu projektiga samas mahus projekte 

ning seeläbi mh klastri projektile olulisi tegevusi rahvusvahelisel tasandil. 
– Projektijuhil on varasem kogemus koostöö edendamises ettevõtjate vahel (sh erinevatest 

majandusharudest) või ettevõtjate ja teiste organisatsioonide vahel. 
– Klastri juhtimine on ülesehitatud piisava funktsionaalsusega tagamaks projekti eesmärkide 

saavutamine. 
– Juhtkond omab visiooni klastri edasistest tegevustest ka pärast projekti lõppemist, samuti 

kompetentsi ja kogemusi nende eesmärkide täitmiseks. 
– Projekti elluviimiseks komplekteeritud meeskond on võimekas ja kompetentne.

• 5.2 Projekti partnerite võimekus (50%)
– 4 punkti: 
– Projekti on kaasatud partnereid, kel on potentsiaali ja võimekust mõjutada klastri ja sektori 

arenguid ning majandust tervikuna. 
– Taotluses on selgelt välja toodud partnerite panus ja vastutus projekti edukaks ühiseks 

elluviimiseks. 
– Projekti partnerite finantsvõimekust saab hinnata piisavaks projekti jätkusuutlikuks 

elluviimiseks ning projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Soovitus: võimekad klastrijuhid ja võimekad 
partnerid.
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Hea klastrijuht on edu 
pant !!!

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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Käivita sisuline koostöö, mida partnerid 
hindavad

Allikas: EAS 2013, Klastriprogrammi vahehindamine
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Klastri arendamine samm sammult – siia 
võib eksida ;)

Step 1 – Cluster mapping & survey

Step 2 - Cluster Strategy => JAP

Step 3 – Business model

Step 5 - Launching

Step 6 – Day-to-day work

Step 4 - Performance

measurement
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Klastri rajamise ja arendamise sammud

2014
• Samm 1 - Kaardistamine & ühishuvide uuring

• Mis on klastri idee?

2015

• Samm 2 - Klastri strateegia
• Samm 3 - Ärimudel
• Samm 4 - Tulemuste mõõtmine

2016
• Samm 5 - Klastri käivitamine
• Samm 6 - Igapäevane töö klastris

126 10.-11. november 2014

Klastri arendamise metoodika

126
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STRATEEGIA ELLUVIIMISE 
BARJÄÄRID

Ainult 10% 
organisatsioonidest

viivad oma strateegia
ellu

Strateegia elluviimise barjäärid

Ressursi barjäär

60% 
organisatsioonidest ei 

seo eelarvet 
strateegiaga

Visiooni barjäär

Ainult 5% töötajatest 
saab strateegiast aru

Juhtimise barjäär

85% juhtkondadest 
pühendab strateegia 
arutelule vähem kui 1 

tund kuus

Inimeste barjäär

Ainult 25% juhtidest 
on strateegiaga 

seotud 
motivatsioonifaktorid
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Harjutus: klastri tegevuskava koostamine

ÜLESANNE:
� Õpitu põhjal oma klastri ühe eesmärgi tegevuskava koostamine
� Selgita veenvalt oma lähenemist

TÖÖRÜHMADE MOODUSTAMINE:
� Klaster moodustab töörühma

VÄLJUNDID:

� Tegevuskava

AEG:
� 20 min - rühmatöö
� 20 min - rühmatööde esitlemine ja arutelu
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Eesmärk 1: 
……………………………………….....…………
…………………………………………….  .

Tegevused / projektid Eelarve Tähtaeg Partner

Projekti idee – klastri initsiatiiv

130 10.-11. november 2014

SUUR TÄNU!
Kaido Väljaots ja Tõnu Hein

HeiVäl Consulting
Kollane 8/10-7, 10119
Tallinn
Tel.: +372 627 6190
GSM:  +372 528 0270

Skype: kaidovaljaots
e-mail: kaido.valjaots@heival.ee
http://www.heival.ee


