Statuut
Viljandimaa ettevõtluse auhind 2019

Eesmärk ja taust
Viljandimaa ettevõtluse auhind on maakonna kõrgeim tunnustus ettevõtjatele. Auhindade
jagamisega väärtustatakse maakonna ettevõtjate tegevust. Auhinna väljaandmise on ellu
kutsunud AS Postimees Grupp ajaleht Sakala, SA Viljandimaa Arenduskeskus ja Viljandimaa
Omavalitsuste Liit.
Auhinnad ja nende väljaandmise kriteeriumid
Konkursi käigus selgitatakse välja parimad ettevõtted viies Viljandimaale kõige tähtsamas
valdkonnas.
Kandidaate hindab 10 - liikmeline komisjon, mis koosneb ettevõtjatest, ajaleht Sakala
esindajast, omavalitsuste esindajatest ja Luminor Bank AS-i esindajast. Kui avaliku konkursi
käigus ei esitata piisavalt sobivaid kandidaate, korraldab hindamiskomisjon ise andmete
kogumise.
Kandideerida saab kuni 31.10.2019 (k.a.).
Auhindade väljaandmise üldkriteerium on, et kandideerival ettevõttel ei tohi olla seisuga
31.10.2019 Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlga.
_________________________________________________________________________
_

Auhind nr 1
Aasta ettevõte 2019 antakse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevuse ja
ekspordivõimega ettevõttele.
Auhindamisel võetakse aluseks
- 2018 müügitulu
- käibe kasv 2018/2017 (%)
- 2018 kasum
- kasumi kasv 2018/2017 (%)
- 2018 keskmine töökohtade arv
- 2018 loodud lisandväärtus töötaja kohta
- aktiivne osalemine kogukonna tegevuses
- piirkondlik majanduslik mõju.
Aasta ettevõtte 2019 kategoorias ei saa kandideerida kahel eelneval aastal (2017 ja 2018)
selles kategoorias Aasta ettevõtte tiitli võitnud ettevõte.
Ankeet kandideerimiseks asub siin: Aasta ettevõte 2019

Auhind nr 2
Aasta toode/teenus 2019 antakse ettevõttele, kelle toode või teenus on uuendusmeelne.
Kandideerima sobivad kõik Viljandimaal tegutsevad ettevõtted, kes on viimase kolme aasta
jooksul saavutanud majanduslikku edu ja kasutusele võtnud uusi disaini- või tehnoloogilisi
lahendusi toodetes, teenustes ja protsessides, uudseid juhtimis- ja/või ärimudeleid või
kasutanud teadusmahukaid lahendusi oma toodete või teenuste arendamiseks ja kasvatanud
seeläbi oma toodete või teenuste tuntust ja müüki.
Auhindamisel võetakse aluseks
- 2018 müügitulu
- toote/teenuse uudsus või unikaalsus
- toote/teenuse tuntus (artiklid või viited infole)
- perioodi 2018 keskmine töötajate arv.
- 2018 loodud lisandväärtus töötaja kohta

Ankeet kandideerimiseks asub siin: Aasta toode/teenus 2019

Auhind nr 3
Maaelu edendaja 2019 antakse ettevõttele, kes on majanduslikult edukas, maaelu arengut ja
tööhõivet toetav väike- või keskmise suurusega ettevõte, kes on näidanud suurimat müügitulu,
kasumi ja töötajate arvu aastakasvu ning osaleb aktiivselt maaelu edendamises.
Auhindamisel võetakse aluseks
- 2018 müügitulu
- käibe kasv 2018/2017 (%)
- 2018 keskmine töökohtade arv
- 2018 loodud lisandväärtus töötaja kohta
- uute toodete või tehnoloogiate kasutamine
- aktiivne osalemine kogukonna tegevuses
- piirkondlik majanduslik mõju.
Ankeet kandideerimiseks asub siin: Maaelu edendaja 2019

Auhind nr 4
Särav startija 2019 antakse kuni 3 aastat tegutsenud (ei ole registreeritud varem kui
01.01.2017) ettevõttele, kes on oma tegevuse edukalt käivitanud.
Auhindamisel võetakse aluseks
- 2018 müügitulu
- 2018 keskmine töökohtade arv
- 2018 lisandväärtus töötaja kohta
- toote või teenuse unikaalsus
- esitamisel toodud põhjendus (nt panus kohalikku kogukonda ja/või mõju piirkonna või
Eesti tuntusele ja/või arengule).
Ankeet kandideerimiseks asub siin: Särav startija 2019

Auhind nr 5
Loomeettevõte 2019 antakse ettevõttele või MTÜ-le, kelle toode või teenus põhineb
individuaalsel ja/või kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis loob ühiskonda heaolu ja
töökohti. Toote või teenuse loomise aeg – mitte varem kui 01.01.2017.
Auhindamisel võetakse aluseks
- toote/teenuse loomise aeg (aasta)
- toode/teenuse kirjeldus
- toote/teenuse uudsus
- toote/teenuse mõju Viljandimaa tuntuse kasvatamisele (sh viited artiklitele jms)
- ettevõtte või MTÜ müügitulu kokku perioodil 2018
- ettevõtte või MTÜ keskmine töökohtade arv 2018
- 2018 perioodil lisandväärtus töötaja kohta
Ankeet kandideerimiseks asub siin: Loomeettevõte 2019

Kandideerimine
Ülalnimetatud auhindadele on võimalik kandideerida ettevõtetel, kes täidavad (või kelle kohta
täidetakse) ankeedid koos nimetatud näitajatega. Lisaks võetakse aluseks Äriregistrist
majandusaasta aruanded ankeedi täitnud ettevõtete majandustulemustega perioodil 2018.
Lisainformatsioon:
SA Viljandimaa Arenduskeskus
E-post save@viljandimaa.ee
Telefon 433 0593 või mobiil +372/ 5550 2447
Aadress Vabaduse plats 6, 5. korrus, 71020 Viljandi.
Hindamiskomisjon
Hindamiskomisjoni kuuluvad:
• 4 esindajat – Viljandimaa ettevõtjad
• 4 esindajat – kohalikud omavalitsused
• 1 esindaja – ajaleht Sakala
• 1 esindaja – Luminor Bank AS
Hindamiskomisjonil on õigus kaasata kriteeriumite hindamiseks sõltumatuid eksperte.
Võitjate väljakuulutamine ja auhindamine
Võitjad kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte pidulikul auhinnagalal 29. novembril
2019.
Muu info
Kõik lisaküsimused ettevõtjate tunnustamise ja ankeetide täitmise kohta võib esitada
Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandile Tiina Pitsenkole telefonil 433 0593,
mobiilil 5550 2447 või e-posti aadressil tiina.pitsenko@viljandimaa.ee.

