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• Baltic Innovation Agency (BIA) pakub oma klientidele 
terviklikku innovaatiliste ideede ning projektide juhtimis- ja 
arendusteenust – alates hea idee arendamisest elujõuliseks 
projektiks, partnerite ja finantseerimisallikate leidmisest 
projekti sisulise juhtimise ning aruandluseni. 

• Lisaks algatame ja arendame projekte oma peamistes 
kompetentsivaldkondades: 

• innovatsioon (uued tooted, teenused, ärimudelid, 
sotsiaalne innovatsioon)

• jätkusuutlik ja roheline majandusareng

• iduettevõtluse ökosüsteemi areng

• klastrite areng ja koostöö 

• targa linna lahendused. 

• BIA on Enterprise Europe Network´i üks kontaktpunkte Eestis

• www.bia.ee

http://www.bia.ee/


Minu kogemus

Konsultant/projekti koordinaator (2018-)

• EIE projekt: IBESI - Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation (2023-2025)

• EaSI projekt: SoFiMa - Kick-starting the nascent social finance market in Estonia
(2020-2022)

• Interreg Baltic Sea Region projekt: „Smart-up BSR“ (2019)

• H2020 projekt: WeP-UP! West Pomeranian ICT Start Up Hub (2018-2019)

Temaatiline ekspert VKE konkurentsivõime alal (2019-)

Teemad: ringmajandus, sotsiaalne ettevõtlus, digitaliseerimine, ettevõtlus,
maapiirkondade ettevõtete toetamine, turism, innovatsioon, jms.

Analüütik (2018-)

• Välisriikide kaugtöö praktika analüüs (2022)

• Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste
tutvustamise koolitused ja ühisüritused (2020-2022)

• Eesti-Läti programmi vahehindamine (2020)

• Interreg projektid: „BSR Electric“, „Cities.multimodal“, „Inno Infra Share“ (2020)



IBESI projekt

Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation

• Voor: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social 
innovation actors in innovation ecosystems

• „Jätkuprojekt“ EaSI rahastatud projektidele

• Tegevused:
• Koolitusmoodulid

• Häkatonid ja kiirendiprogrammid

• Rahvusvahelise võrgustiku arendamine

• Piirkonna sotsiaalse rahastamise ökosüsteemide kaardistus

• Ühisrahastuse pilootprojektid sotsiaalsetele ettevõtetele

• Rahvusvahelised oskuste jagamise õpitoad investoritele ja 
poliitikakujundajatele

• Projekti periood: 15.01.23 – 14.01.25



Soovitused

• Vooru eelarve vs projekti eelarve

• Tugev konsortsium
• Kogenud koordinaator 
• Mõttega kaasas olevad partnerid
• Tasakaal eelarve ja partnerite arvu vahel
• Võrgustik kasvab kogemustega… 
• …partnerotsingu võimalused, Google

• Veendu, et vooru tingimused/ootused ja konsortsiumi soovid 
ühtiksid

• Programmidokument on kõige aluseks
• Konsulteeri vajadusel programmi esindajatega / kohaliku kontaktiga!  

• Varu piisavalt aega (sõltub sinu lähtepunktist)
• IBESI: 16.03 -26.04.22 = 100+ minu töötundi +  ca 6 inimese panus
• Tulemus 14.5/15 (lävend 10)

• Leia sobilikud tööriistad taotluse ettevalmistamiseks
• Google Docs, Sharepoint, Miro, vms

• Tee omale võimalikult selgeks lump sum toetuse eripärad
• Väljamaksed teostatud tööpakettide põhjal
• Ei nõuta ajatabeleid ega kuludokumente
• Küll aga pead ära suutma tõestada, kes mida projektis tegi



Aitäh! Küsimusi?

Mart Veliste
Baltic Innovation Agency
mart@bia.ee

mailto:mart@bia.ee
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