
COOP projekt 2017- 2020

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (www.estlat.eu) 

Partnerid:

Eesti: Setomaa Valdade Liit  + Räpina Inkubatsioonikeskus + 

Vastseliina vald 

Läti: Ape vald + Smiltene vald 

Maksumus: 339 000 eur, sh Eesti : 221 000.- ja  Läti: 118 000.-
COOP projekt 2017-2020 Infopäev: 30.märts 2017
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Projektiidee taust

 Talutoodete ja mahetoidu ning käsitöö populaarsus 
kasvab

 Kohalikud väiketootjad ja meistrid pole piisavalt tuntud

 Piirkonna väiketootjatel on eeldused ülepiiriliste kontaktide 
leidmiseks 

Otse lõpptarbijale turustamisel saab suurendada 
sissetulekut 

 Ettevõtjatel napib kõrge lisandväärtusega toodete 
pakkumise ja lühikese tarneahela loomise kogemusi

 Tänapäevane infotehnoloogia pakub uuenduslikke 
turunduslahendusi
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Eesmärgid

 Elavnenud piiriülene koostöö 

 Uued ärisuhted kohalike väiketootjate, käsitöömeistrite ja 

ettevõtjate vahel 

 Eesti-Läti piirialadel tegutsevad ettevõtjad alustavad 

piiriülest kaubavahetust ja koostööd

 Tulemusena saavad piirkonna ettevõtjad rohkem tulu 

teenida
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Sihtrühmad

Marja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad

 Liha- ja piimatootjad ning -töötlejad

 Köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad

 Käsitöömeistrid

Ootame osalema nii juba tegutsevaid kui alles alustavaid 

ettevõtjaid.

Ka teised ettevõtjad, keda need valdkonnad huvitavad ja 

kes soovivad mitmekesistada saavad tegevustes osaleda!
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Tegevus 1: Tootjagruppide moodustamine

Marja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad

Liha- ja piimatootjad ning -töötlejad

Köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad

Käsitöömeistrid
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Tegevus 2: Väiketootjate ja -töötlejate 

võrgustiku loomine

 Infopäevad ettevõtjatele – 30. märts 2017

 SVL koos partneritega teeb ettevõtjate online-küsitluse ja 

analüüsi. Aprill-mai 2017

 2-päevane ühine kontaktüritus, mis on mõeldud kõikide 

haaratud valdkonna ettevõtjatele, 21.-22.04.2017 Põlva-Tartu

 Partnerid organiseerivad 6 ühist 2-päevast õppereisi 

väiketootjatele ja -töötlejatele (3 Eestis, 3 Lätis), sealhulgas 

ühine kontaktüritus kohalike sama valdkonna ettevõtjatega. 

(12.-13.10.2017 Läti köögivilja- ja taimekasvatajate/töötlejate 

õppereis Eestisse)
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Tegevus 2: Väiketootjate ja -töötlejate 

võrgustiku loomine

 Ühine osalemine järgmistel laatadel: Vastseliina laat (2017, 

2019), Lindora laat (2017, 2018), Räpina laat (2018), Ape 

laat (2017, 2018) ja Smiltene laat (2018, 2019). 

 Pärast laata toimub ettevõtjatele ühine kontaktüritus  

(17.-18.06.2017 Vastseliina; 24.09.2017 Ape)

 Turundusbrošüür (eesti ja läti keeles), mis sisaldab kokku 

teavet ca 60 ettevõtte kohta.

 Turundusbrošüür (vene keeles), mis sisaldab üldist 

informatsiooni osalevate regioonide ja toodete/teenuste 

kohta (august 2017)
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Tegevus 3: Ühine väiketootjate ja -töötlejate 

oskuste ja teadmiste parendamine

 Igale tootjagrupile 4 ühist 2-päevast koolitust (kokku 12). 

(Sügisel 2017 igale grupile 1 koolitus, kokku 3 koolitust)

 Ühine 2-päevane õppereis Pihkva oblastisse, et uurida 

ülepiirilisi koostöökogemusi ja võimalusi (22.-23.11.2017)

 Ühine 2-päevane õppereis 2018. aastal Valgevenesse, et 

uurida ülepiirilisi koostöövõimalusi. 
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Tegevus 3: Ühine väiketootjate ja -töötlejate 

oskuste ja teadmiste parendamine

 Ühine 3-päevane õppereis 2019. aastal Soome, kus on 

olemas head näited väikeste kohalike ettevõtjate 

tugevatest koostöövõrgustikest ning kes on edukad ka 

välisturgudel.

 Igast grupist valitakse 4-5 kõige aktiivsemat ettevõtjat, 

kellest saavad koostöövõrgustike liidrid ja koordinaatorid. 

Neile korraldatakse ühise 2-päevase mentorkoolituse.
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Tegevus 4: Käsitöömeistrite võrgustiku 

loomine

 Käsitöömeistrite ühine osalemine Eesti ja Läti suurel 

käsitöölaadal (2017, 2018). (Tallinnas käsitöömess nov. 2017)

 Käsitöömeistrite ühine osalemine kohalikel laatadel: 

Lindora (2017), Smiltene (2018) ja Ape (2017, 2018), 

Vastseliina (2019). Pärast laata ühine 2-päevane kontaktüritus. 

(Ape 24.09.2017; Lindora 28.-29.10.2017)

 Käsitöömeistritele 2 ühist 2-päevast õppereisi 

(1 Eestis ja 1 Lätis), sh ühine kontaktüritus. 

20.-21.10.2017 Eesti käsitöömeistrite ühine õppereis Lätti

 Käsitöömeistritele 2 ühist 2-päevast koolitust (Eestis ja Lätis).
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Info projekti kohta

 Info avaldatakse parterite veebilehtedel.

 Info saamiseks registreerida oma meiliaadress:

 info@setomaa.ee

 Setomaa Valdade Liit  www.setomaa.ee

 Räpina Inkubatsioonikeskus  www.ariabi.ee

 Vastseliina vald www.vastseliina.ee

 Ape www.apesnovads.lv

 Smiltene vald www.smiltene.lv/aktualitates
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