Mentorklubi
Ettevõtluse toetamise teenused

Infoleht
Ettevõtluse toetamine on ettevõtluse alustamise toetust saanud isikule ettevõtte
tegevusvaldkonnaga seotud
•
•
•

koolituskulu,
individuaalse nõustamise ja
mentorluse kulu hüvitamine ning isiku nõustamine mentorklubis.

Ettevõtluse toetamise eesmärk on toetada isiku äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.
Mentorklubi peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist alates toetuse
ülekandmisest.

Variant 1
Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubi
Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osaledes saate vahetada teadmisi ja
kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ning luua uusi ärikontakte, et tagada enda
loodud ettevõtte areng, konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus.
Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osalemine on ettevõtluse alustamise
toetuse saajatele tasuta.
Mentorklubi koosneb kuuest klubiõhtust.
Iga klubiõhtu kestab 4-5 tundi.
Klubiõhtud toimuvad tavaliselt kahel korral kuus ning on üles ehitatud interaktiivse
koolitusena, mille käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid, arutletakse erinevatel
ettevõtlusalastel teemadel ning tõstatatakse probleeme ja otsitakse neile koos koolitaja
ja mentoritega lahendusi (nt läbirääkimisoskused, esinemisoskus/ärisuhtlus, turundus
ja müügistrateegiad).
Täpsemat infot mentorklubide toimumise kohta saate töötukassa maakondlike
osakondade teenusekonsultantidelt ja töötukassa kodulehelt

Variant 2
Mentorklubis osalemise kulu hüvitamine
Mentorklubis osalemise kulu hüvitamist saab taotleda, kui isikul on põhjendatud
vajadus osaleda mentorklubis, mille korraldajaks ei ole Eesti Töötukassa.
Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada mentorklubi
kulu kuni 959 eurot.

Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate
esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse.
Mentorklubis osalemise kulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse
vajadust:
•
•

miks soovitakse valitud mentorklubis osaleda;
info mentorklubi kohta:
o toimumise aeg ja
o toimumise koht
o korraldaja
o läbiviijad
o programm, teemad

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avaldus tuleb esitada
vähemalt 10 tööpäeva enne teenuse algust.
Avalduse saab esitada:
➢ E-töötukassas (soovitavalt!)
o klikates järgneval lingil: ettevõtlustoetuse avalduse esitamine või
➢ e-posti teel evat@tootukassa.ee, digitaalselt allkirjastatuna.
Teenuse kulu hüvitamise alused:
1. kulu hüvitatakse pärast teenuse toimumist arve koopia, selle maksmist tõendava dokumendi ja
teenuse saamist tõendava dokumendi alusel;
2. arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana
tema nimi;
3. teenusel osalemine peab olema toimunud ning arve peab olema makstud toetust saanud eraisiku
poolt kahe aasta jooksul alates ettevõtluse alustamise toetuse ülekandmise päevast;
4. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kooskõlastatud koolituse maksumusest
väiksem, hüvitatakse kulu arvel näidatud summas;
5. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kooskõlastatud koolituse maksumusest
suurem, hüvitatakse kulu kinnituskirjal näidatud summas;
6. kulu hüvitis kantakse toetust saanud isiku pangakontole 30 tööpäeva jooksul nõutavate dokumentide
esitamisest.

Töötukassa pöörab tähelepanu, et ühe ja sama tegevuse katteks (teenuse
ostuks) ei või olla saadud toetust mõnest teisest Euroopa Liidu fondist või
programmist.
Informatsiooni
mentorklubi
maksumuse,
finantseerimisallikate,
omafinantseeringu ja maksmise nõuete osas saate vajadusel küsida otse
mentorklubi korraldajalt.

Küsimuste korral palume võtta ühendust ettevõtluse toetuse osakonnaga aadressil
evat@tootukassa.ee

