
 
 

Restart BSR projekt 
 
INTERREG RESTART BALTIC SEA REGION koostööprogrammi põhieesmärgiks on välja töötada uudne juhtimis- 
ja nõustamismudel ettevõtte juhtimisotsuste tegemiseks. 
 
Interregi programm aastatel 2014-2020 toetab koostööprojekte järgmistes valdkondades: innovatsioon, 
loodusvarade tõhus majandamine ja säästev transport. Enim raha eraldati prioriteetidele 1 
(innovatsioonipotentsiaal) ja 2 (loodusvarade tõhus kasutamine). See programm toetab ka ELi strateegia 
rakendamist Läänemere piirkonnas. Programmi haldab Schleswig-Holsteini Investeerimispank (Saksamaa), 
sekretariaat asub Rostockis ja Riias. 
 
Projekti RESTART elluviimisel luuakse Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis nõustamisvaldkonnas tegutsejate 
institutsionaalse nõustamisvõimekus, tuginedes kontseptsioonile, mis ühendab disainimõtlemise, kogemused 
kriisiohjamisel ja teise võimaluse lähenemisviisi ettevõtlusele. See kontseptsioon võimaldab projekti osalejatel 
välja töötada mittetehnoloogilisi „pehmeid“ meetmeid, mis soodustaks finantsraskustes või pankroti äärel 
olevate väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete (VKE) restruktureerimist ja uue ärimudeli käivitamist. 
 
See kontseptsioon võimaldab toetavatel organisatsioonidel pakkuda ettevõtetele kvaliteetset juhendamist ja 
pehmet innovatsioonitoetust, et aidata ettevõtete juhtidel oma ettevõtet taaskäivitada ja ümber korraldada, 
vältida pankrotti ja töökohtade kaotust. 
 
Kontseptsioon, mis ühendab disainmõtlemise ning kriisijuhtimise kogemused ja teise võimaluse loomise 
ettevõtlusele, annab tugiorganisatsioonidele võimaluse pakkuda abi ettevõtetele, kes on kunagi pankrotti 
läinud, kuid vaatamata sellele, alustavad uusi ja edukaid ettevõtteid. Sel moel aidatakse tagada ettevõtetele 
konkurentsivõimelise ärimudeli väljatöötamine ja motiveerida ettevõtjaid kasutama oma "ebaõnnestunud" 
ettevõtluses omandatud kogemusi, mis omakorda aitab kaasa edukale ettevõtluse arengule ja töökohtade 
loomisele Läänemere piirkonnas. 
 
Projekti elluviimisse kaasatakse ettevõtlus- ning innovatsioonipoliitika kujundajad (riigiasutused), erinevad 
tugiorganisatsioonid ja ettevõtjad. See lähenemisviis aitab kaasa innovatsioonile Läänemere piirkonna 
kultuuriarengus ja majanduskasvus, samuti tehakse avalikult kättesaadavaks RESTART-kontseptsiooni 
erinevad tööriistad ja teadmised. 
 
Projekti eelarve: 1,6 miljonit eurot 
Projekti kestvus: jaanuar 2019 – juuni 2021 
 
Juhtpartner: Lower Silesian Intermediate Body, Poola 
 
Projekti partnerid: 
Design School Kolding, Taani 
Vilnius Gediminas Technical University, Leedu 
Latvian Technological Center Foundation, Läti 
Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Läti 
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA, Eesti 
 
Lisainfo: 
Projekti kodulehekülg: http://restart-bsr.eu/et/about 
Interregi kodulehekülg: projects.interreg-baltic.eu 
Facebook: facebook.com/restartBSR/  
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