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Eelkiirendi programmist on 
oodatud osa võtma alustavad  
ning võimalikud tulevased 
iduettevõtjad, aga ka juba te-
gutsevad (idu)ettevõtted, mis 
vajavad idee arendamisel tuge.

Kuressaare Edukontoris 
toimuvale avaüritusele koos 
häkatoniga 18. veebruaril kell 
10 on oodatud kõik, kel huvi 
ettevõtluse vastu ning häid 
mõtteid, kuidas elu kodusaa-
rel saaks loodussõbralikult 
toimida.

Häkatonil luuakse ühe päeva 
jooksul intensiivselt uusi rohe- 
majanduse ideid transpordi, 
taastuvenergeetika, põlluma-
janduse ja metsanduse vald-
konnast. Osaleda võib nii oma 
idee ja meeskonnaga, aga 
nende puudumisel saab ka  
kohapeal ideede genereerimi-
sele kaasa aidata ning päris uue 
tiimi kokku panna.

Parimatele  
rahalised auhinnad

Avaürituse tulemusena  
valitakse välja meeskonnad, 
kes hakkavad oma ideed men-
torite toel arenguprogrammis 
süviti edasi arendama. Kolme-
le parimale programmi läbinud 
meeskonnale on välja pandud 
rahalised auhinnad kogusum-
mas 4000 eurot motiveerimaks 
valdkonna ja ideega edasi 
tegelema.

Häkatonipäeva esimeses 
pooles saavad osalejad am-
mutada inspiratsiooni edukate 
roheettevõtete lugudest. Oma 
kogemusi jagavad kasemah-
latootja Öselstuff, elektri tar-
bimisinfot ja pilvepõhiseid 
lahendusi pakkuv Fusebox ja 
elektriautode laadimisvõrgus-
tikku pakkuv Eleport. 

Lisaks räägib nutika ja rohe-
lise saare võimalustest  seoses 
roheinnovatsiooni ja rohe-
pöördega Ragmar Saksing, 

TalTechi Rohetehnoloogia 
klastri juht.

“Häkatoni formaati on Saare- 
maal proovitud varemgi, aga 
osalejad on selle järgselt oma 
ideedega justkui üksi jäänud. 
Uue arenguprogrammi raames 
tekib võimalus ideed valdkon-
na asjatundjate kaasabil edasi 
arendada ja oluliselt detail-
semaks viimistleda,” selgitas 
Kuressaare Edukontori tegev-
juht Kristel Oinberg-Kelder. 

“See omakorda võimaldab 
ideega suurematesse ja miks 
mitte ka rahvusvahelistesse 
kiirenditesse edasi minna või 
hakata ideed ellu viima ja 
vajadusel investoreid otsima.” 

Korraldajad pakuvad 
väljakutseid

Programmi läbi viimist 
koordineeriva agentuuri Bal-
tic Innovation Agency finant-
seerimisteenuste valdkonna 
juhi Kadri Uusi sõnul võivad 
kiirendi valdkonnad esmapil-
gul näida keerulisena, kuid 
lähemalt mõeldes on võimalik 
läbi nende väga igapäevastele 
murekohtadele lahendusi  
otsida.

“Häkatoni l  osalejatele  

pakume ka korraldajate poolt 
välja hulga väljakutseid, mil-
lele programmi raames omalt 
poolt lahendus välja töötada. 
Näiteks kohaliku tooraine 
väärindamine, uuenduslike 
jagatud transpordilahenduste 
arendamine, põllumajandus-
jääkide ümbertöötlemine ja uu-
tes valdkondades kasutusele- 
võtt jne.” loetles Uus.

Eesti Taastuvenergia Koja 
juht Mihkel Annus lisas, et 
tänapäevane ettevõtlus on aina 
enam jätkusuutlikkusele orien-
teeritud: „Kiiresti muutuvas 
ja loodushoidu üha rohkem 
oluliseks pidavas maailmas 
on lugematu arv võimalusi 
toodete ja teenuste innovat-
siooniks. Seda ilmestavad ka 
mitmed Eestist alguse saanud 
rohetehnoloogia ja energeetika 
valdkonna ettevõtted, kellest 
osa 18. veebruari avaüritusel 
oma kogemusi jagavad.“

Programmi viivad läbi MTÜ 
Kuressaare Edukontor, OÜ Bal-
tic Innovation Agency, MTÜ 
Eesti Taastuvenergia Koda ning 
OÜ Buildit Green. Rahastada 
aitavad Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus, Keskkonnaminis-
teerium ja Saaremaa vald.

Rohelised ettevõtlusideed 
saavad mentoritelt tuge

Kuressaare Edukontori  
tegevjuht Kristel Oinberg- 
Kelderi sõnul tekib uue 
arenguprogrammi raames 
võimalus ideed valdkonna 
asjatundjate kaasabil edasi 
arendada. 
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Veebruaris käivitub Saaremaal alustava-
tele- ja iduettevõtjatele tasuta arenguprog-
ramm, mille eesmärgiks on leida uuendus-
likke ideid rohemajanduse valdkonnas.

Romet Vahter võitis püha-
päeval Tallinnas Lasnamäe 
kergejõustikuhallis Eesti  
karikavõistlustel meeste 60 m 
tõkkejooksu ajaga 8,46.

Veel oli ta esikolmikus kau-
gushüppes, kus tulemus 6.80 
andis kolmanda koha ning 300 
m jooksus oli ta ajaga 36,42 
üheksas. Karl Erik Kajluste 
võitis poiste kaugushüppe tule-
musega 6.67 ning 60 m jooksus 
sai ajaga 7,26 neljanda koha.

Esikolmikusse suutis veel 
tulla Ron Sebastian Puiestee, 
kes hüppas kõrgust 1.76, mis 
andis talle poiste seas kolman-
da koha. Kaugushüppes sai ta 
7. koha tulemusega 6.08 ja 60 
m jooksus 12. koha ajaga 7,51.

Kennet Puiestee sai kaks 
kuuendat kohta - 60 m tõkke-

jooksus ajaga 8,58 ning 200 m 
jooksus ajaga 24,72.

Kergejõustikuklubi Saare oli 

Eesti karikavõistlustel väljas 
kahe võistkonnaga. Nii poiste 
kui ka meeste arvestuses jäi 

klubi kõige napimalt poodiu-
milt välja, saades 4. koha.
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Romet Vahter võitis Eesti karikavõistlustel tõkkejooksu

Romet Vahter (nr. 202) Eesti karikavõistlustel 60 m tõkkejooksul. FOTO: EKJL


