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 Hobustele spetsialiseerunud loomaarst 

 Huvivaldkond: ortopeedia ja hambameditsiin 

 Äriidee: esimene täismobiilne hobuste ravipraksis 

 Kaasaskantav digitaalne röntgen ja ultraheli 
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ÄRIPLAANI KOOSTAMINE  
 

Abiks äriplaani koostamisel:  

-internet -EAS kodulehekülg     -targad tuttavad 
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ÄRIPLAANI KOOSTAMINE  

 Kõik saab alguse heast ideest!  

 Tunne oma pakutavat teenust  

 Kui suur on olemasolev turg ja milline on kasvupotentsiaal? 

 Kui palju on konkurente, kes nad on ja kuidas neist erineda? 

 Kuidas toodet müüa ja edasi arendada? 
 

 Finantsprognoosid 

 Küsi abi teadjatelt  

 Prognoose tehes ära arvesta toetustega! 

 Ole pessimist! 
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 Kuidas ja millistest kohtadest leida äriidee rakendamiseks 

toetusi? 
 

 Ettevõttluse Arendamise Sihtasutus – EAS 

 Leader Programm – Lääne-Harju Koostöökoda - LHKK 

 Kindlasti on võimalusi veel – hoia silmad ja kõrvad lahti! 
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 EAS  

 Starditoetus – kuni 7000€ 

 Kasvutoetus – kuni 32 000€ 

 Innovatsiooni toetused jpm. 

 

 Väga informatiivne kodulehekülg:  www.eas.ee 

 Väga abivalmid ja asjalikud konsultandid  

    – võta ühendust! 

 Eelduseks põhjalik äriplaan ja detailsed  

    finantsprognoosid (excel tabel kodulehel) 

http://www.eas.ee/
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KAASFINANTSEERING 
 

 LHKK (Leader)  

 Meetmed 1-4 

 Taotluse esitamisel tähtajad! 

 

 Väga informatiivne kodulehekülg:  www.vomentaga.ee 

 Väga abivalmid ja asjalikud konsultandid  

    – võta ühendust!  

 Äriplaan peab näitama piirkondlikku kasu! 

 Finantsprognoos lühem ja üldisem kui EAS-is  

http://www.vomentaga.ee/
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SOOVITUSED TAOTLEJATELE 

 Mõtle toetuste peale juba enne äriplaani koostamist 

 Küsi sõpradelt, tuttavatelt ja võõrastelt 

 Võta varakult ühendust eri asutuste konsultantidega 

 Tutvu täpselt erinevate toetuste tingimustega 

 Tähtajad 

 Toetuse väljamaksetingimused  

 Vajalik eelfinantseering 

 Omafinantseeringu osakaal 
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