
 

Mentorklubi 

Ettevõtluse toetamise teenused 

Infoleht 

 

Ettevõtluse toetamine on ettevõtluse alustamise toetust saanud isikule ettevõtte 

tegevusvaldkonnaga seotud  

• koolituskulu hüvitamine ja  

• individuaalse mentorluse kulu hüvitamine ning  

• nõustamine mentorklubis.  

Ettevõtluse toetamise eesmärk on toetada isiku äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.  

 

Periood 

- Ettevõtluse alustamise toetuse saajale osutatakse ettevõtluse toetamise 

teenust kahe aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetuse saamisest. Mentorluse 

programm peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist.  

 

- Töötukassa toetuseta ettevõtlusega alustanud vähenenud töövõimega isikule 

osutatakse teenust kahe aasta jooksul ettevõtlusega alustamisest1. Ettevõtlusega 

alustamiseks loetakse füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu registreerimist 

äriregistris, tingimusel, et teenust taotlev isik on äriühingu asutaja ja teenuse 

taotlemise hetkel omab äriühingus osalust ning on juhtkonna liige. Mentorluse 

programm peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist.  

  

                                                           
1Töötukassa toetuseta ettevõtlusega alustanud vähenenud töövõimega isikule osutatakse teenust kahe aasta 
jooksul ettevõtlusega alustamisest, tingimusel, et: 
- ettevõtlusega alustamisele eelnenud kuuekuulise ajavahemiku sees olnud töötuna arvel, 
- selle töötuna registreerimise kuupäeval ei kuulunud isikule osa täis- või usaldusühingust või rohkem 
kui 50 protsenti muust äriühingust, 
- selle töötuna registreerimise kuupäeval ei olnud isik registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, 
- töötuna arvelolek on lõpetatud. 
Ettevõtlusega alustamiseks loetakse füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu registreerimist äriregistris. 
Teenuse taotleja peab olema äriühingu asutaja ja teenuse taotlemise hetkel omab äriühingus osalust ning on 
juhtkonna liige. 



 

 

 

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. 

Ettevõtluse toetamise teenuse osutamine on vähese tähtsusega abi.  

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osalemine on ettevõtluse alustamise 

toetuse saajatele ja töötukassa toetuseta ettevõtlusega alustanud vähenenud 

töövõimega isikule 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 

 

 

 

 

 

Küsimuste korral palume võtta ühendust ettevõtluse toetuse osakonnaga aadressil 

evat@tootukassa.ee 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi
https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused
mailto:evat@tootukassa.ee

