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Projektitoetuse avalduse lisa   
meetmetele 2.1 ja 2.2 
Äriidee kirjeldus

Projekti nimi



Taotleja nimi
taotleja organisatsiooni ametlik nimi (äriregistri kirjapildis)


Kontaktandmed
·	kontaktisiku nimi, amet, telefon, e-post


Taotleja kirjeldus
taotleja lühitutvustus (millal ja missugusel eesmärgil asutati, kui suur on liikmeskond/töötajaskond, kui suur on juhatus/juhtkond, kes kuuluvad juhatusse ja nõukogusse (nimeliselt), kas ettevõtja vanus jääb vahemikku 18-44 eluaastat, missugused on taotleja teadmised, oskused ja kogemused antud tegevusvaldkonnas), 
	kui taotleja on alles alustanud tegevust ja ei oma varasemat tegevuskogemust, siis kirjeldada tulevikuplaane; uue organisatsiooni puhul on oluline kirjeldada inimesi, kes seal tegutsevad, millised on nende kogemused antud valdkonnas 


Projekti eesmärk ja seos LJKK strateegiaga
projekti eesmärk (s.o saavutatud seisund või olukord) 
eesmärgi seos LJKK strateegia meetme eesmärgiga


Äriidee/toode/teenus
mida soovid tegema hakata, mis on plaanitav toode või teenus, mis klient või kohalik piirkond sellest kasu saab?
kui originaalse ideega on tegemist, kas turule on planeeritavat toodet või teenust vaja, millele see väide tugineb?
kuivõrd projekt toetab kohalikku eripära või soodustab  kohaliku tooraine kasutamist?
kuivõrd projekt mõjutab ettevõtjate koostöö arendamist või ettevõtjate koostöövõrgustike teket?
missugune saab olema teenuse pakkumise- või tootmisprotsess, missuguseks kujuneb toote/teenuse oma- ning müügihind?
mis selle äriidee elluviimiseks juba olemas on, mis toetab sinu ideed?
missuguseid investeeringuid on tootmiseks/teenuse osutamiseks pärast antud projekti lõppu veel vaja teha?







Tegevus- ja ajakava
·	tegevused, toimumise aeg, metoodika ehk kuidas seda teed ning maksumus?


Kliendid/kasusaajad
kes on sinu kliendid või projektist kasusaajad, kui suur võiks prognooside järgi olla nende hulk?
kirjelda klientide vajadusi ning missugused on võimalikud asendustooted?


Konkurendid
kes veel sarnast toodet või teenust pakuvad? 
mis eristab sind konkurentidest?
võrdle oma teenuse või toote hinda konkurentide omaga?

Turundus
kui nähtav oled oma klientidele?
millised on peamised turunduskanalid? miks?
missuguse tegevuskava oled ette näinud toote või teenuse tutvustamiseks?
kui suured on planeeritud turunduskulud?


Projektijuht ja -meeskond
kes kuuluvad projektimeeskonda?
missugused on meeskonnaliikmete oskused ja varasemad projektide elluviimise kogemused?
milline on ülesannete ja vastutuse jaotus meeskonnaliikmete vahel?
missuguste oskustega inimesi antud projekti elluviimiseks juurde on vaja?




Rahastamiskava / finantseerimine
kui suur on ettevõtte rahaline vajadus antud projekti osas?
missugused on vajalike kulude katmise võimalused, kuidas plaanid projekti ellu viia? (kas on olemas omaosalus? kas plaanid kasutada kaasrahastajate abi? kas plaanid võtta laenu projekti elluviimiseks?)
missugused on ettevõtte rahalised prognoosid, kui suured on ettevõtte planeeritavad tulud ja kulud järgneval kahel aastal?


Riskianalüüs
missugused ohud või riskifaktorid võivad takistada projekti eesmärgi või tulemuste saavutamist?
missugune on nende tekkimise tõenäosus?
missugused on ennetustegevused riskide maandamiseks?
mida võtad ette, kui riskifaktorid siiski ilmnevad?


Tulemuslikkus ja väljundid
mida on antud projekti kaasabil ära tehtud (soetatud) ja mis on selle mõjul muutunud või muutub?
kas või millisel määral mõjutab projekt piirkonna ettevõtluse arengut, sh välja tuua projekti mõju 
- töökeskkonnale;
- töökohtade tekkele (mitu töökohta luuakse?) või säilitamisele;
- töötajate palgatasemele (loodud töökohtade töötasu suurus, olemasolevate töökohtade töötasu tõus);
- kohalike toodete/teenuste väljatöötamisele;
- ettevõtte prognoositavale müügitulu kasvule 2 aasta jooksul peale projekti lõppu;
- kohaliku inimkapitali arendamisele või piirkonda muu lisandväärtuse loomisele


Projekti jätkusuutlikkus
kuidas tagatakse algatuse jätkumine või investeerigu kasutamine pärast projekti lõppemist?
kas investeering vajab järgnevat investeeringut või täiendavat toetust? Kui jah, siis kirjeldada, missugusel otstarbel, kui suures mahus jne.
kuidas plaanitakse tulevikus säilitada/parendada projekti lõpuks saavutatud olukorda?




