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AUSTRIA 
Rahvaarv 
Rahvaarv:  9,1 milj.  (2022) 

Naised: 4,53 milj. 
Mehed: 4,41 milj. 
Keskmine eluiga: 81, 77 aastat 

Rahvaarvu muutus:  2021: 0.83% 

Majanduslik kokkuvõte 
SKT  (2021):  403.4 miljardit €  

Ekspordid (2020): 144 421 217 miljonit € 

Kaubavahetuse bilanss: 

Riigi võlg:  

Töötute arv: 

Meesti ja naiste keskmine palgavahe (2019): 

19.9% 

Keskmine palk:  

Keskmine aastane sissetulek  2020:  22 958 € 

(naised: 18 894 €, mehed: 26 738 €). 

 

Haridus  
Põhiharidus: kohustuslik haridus on 9 aastat, 

keskmise lõpetaja vanus on 15. 
 

Edasiõppimine: 
- Kõrgem keskharidus 

- Ametikool 
- VET programmid 
- Eriprogrammid 

- Kõrgharidus 

 
Naiste haridus  
Kõrgharitud naiste arv aastal  2019: 424 782 

(17.2%) 
 
 

Töötamine ja ettevõtted 
Ettevõtete arv:  359 660 ettevõtet aastal 2019 ja 

451 700 FIEt aastal  2021. 
 

FIEd(mehed): 292 100 aastal 2021 
FIEd(naised): 159 600 aastal  2021  
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Naised ettevõtluses ja tööturul ning töötavad emad 

 
Andmed naisettevõtluse kohta üldiselt on olemas (Austria statistika, Austria majandus-

kaubanduskoda, mitmed uuringud, Steiermarki regionaalareng jne), kuid puuduvad 

andmed just eriti noorte naisettevõtjate kohta, vaja on konkreetseid hinnanguid. 

Kui praegu juhivad naised enam kui kolmandikku Austria ettevõtetest ja nende osakaal 

ettevõtete asutajate koguarvust on 40% ringis, siis ettevõtja kuvand on siiski meessoost. 

Kultuurist mõjutatud ideed ja stereotüübid toovad endaga kaasa sellele, et naised 

mõtlevad harva ettevõtlusega alustamisele. Jätkuv soopõhine tööjaotus erasektoris 

(majapidamine, hooldus, haridus, sotsiaaljuhtimine jne) piirab karjäärivõimalusi napi 

ajaressursi tõttu ning tähendab ka seda, et naised tegelevad suurema tõenäosusega 

osalise tööajaga ettevõtlusega ja omavad ka suurema tõenäosusega ühe inimese 

ettevõtteid. Naiste juhitud ettevõtted on suurel hulgal esindatud tervishoiu ja sotsiaaltöö, 

muu isikuteeninduse ning majutus- ja toitlustustegevuse sektorites. Kutse-, teadus- ja 

tehnikategevuse, finants-, kindlustus- ja kinnisvarategevuse sektorites on nad 

alaesindatud; tootmis-, info- ja side-, transpordi- ja ehitussektoris on nad suurel määral 

alaesindatud. 

  

Toetav seadusandlus 

Mõned ettevõtluspoliitikad ja -programmid on 

loodud noorte ja naiste ettevõtluse toetamiseks. 

Siiski puuduvad spetsiaalselt noortele 

naisettevõtjatele suunatud programmid. 

Austria keskne kontaktpunkt on Austria Föderaalne 

Majanduskoda ja pädevused jagunevad kaheks: 

naisettevõtjate jaoks mõeldud FiW (Frau in der 

Wirtschaft) ja noorte ettevõtjate jaoks JW (Junge 

Wirtschaft). Alates 1983. aastast on Women in 

Business (Frau in der Wirtschaft) olnud Austria Föderaalse Majanduskoja 

kontaktpartneriks enam kui 120 000 Austria naisettevõtjale. Women In Business on 

teeninduskeskus, huvide esindus ja võrgustik nii föderaalsel tasandil kui ka üheksas 

provintsiorganisatsioonis. 

Sellegipoolest on noortele naisettevõtjatele suunatud meetmeid liiga vähe. Lisaks 

ülalnimetatud Austria Kaubanduskoja esindustele on Austrias palju inkubaatoreid, 

teadusparke ja ettevõtlust toetavaid organisatsioone, kuid sageli puuduvad konkreetsed 

naisteinkubaatorid, mis tegeleksid takistuste ja vajadustega. eriti noorte naiste poolt. 
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Soovitused  

 

1. Ettevõtlusvõime suurendamise seisukohalt tuleks rohkem käsitleda koolide juures oma 

ettevõtte loomise võimalust. Õpilased peavad saama inspiratsiooni ettevõtjakarjääri 

alustamiseks juba varases eas. Ettevõtlus ning algteadmised majandusest ja 

rahandusest tuleb integreerida õppekavadesse ja koolitustesse.  

2. Vähendada bürokraatlikke takistusi ja võimaldada lihtne juurdepääs teabele, kuna 

paljudel noortel naistel on raskusi registreerimise, juriidiliste ja asutamisnõuete kohta 

teabe leidmisel ning nad kurdavad pikkade ja kulukate bürokraatiamenetluste ja -

standardite üle, mida tuleb enne ettevõtte asutamist täita. Juurdepääs 

teabele/teadlikkusele ärivõimaluste kohta on noorte naiste jaoks ettevõtjaks 

hakkamiseks hädavajalik. 

3. Suurendada rahalist toetust ja juurdepääsu mikrolaenudele ja äriinglitest investoritele. 

4. Reklaamida piiriüleseid ettevõtete vahetusprogramme, nt Erasmus ettevõtjatele, sest 

need on hindamatud nii alustavale kui ka vtegutsevale ettevõtjatele, kellel on võimalus 

õppida tundma erinevaid äritegemise viise või leida uusi ärivõimalusi või äripartnereid. 

5. Avaliku sektori teenused peaksid pakkuma eraldi mentorlus- ja juhendamistoetust 

„naissoost väljakutsete” lahendamiseks, kuna naised sõltuvad väga sageli mentorite 

toetusest ja vajavad spetsiaalset nõustamist oma isiklikuks „teeks”, mis tegeleb naiste 

erivajaduste ja takistustega. Naised on riskikartlikud, neil puudub sageli julgus, nad 

vajavad rohkem suhtlemist jne). 

6. Lapsehoiuvõimalused peavad struktuurselt kasvama ja olema samal ajal taskukohased. 

Emad  peaksid töötades muutuma ajaliselt palju paindlikumaks ja seda on võimalik 

saavutada ainult sobiva poliitilise raamistiku 

abil. Lapsehoolduspuhkuse õiguse 

kasutamise tingimused tuleks sõnastada nii, 

et neid saaks igal ajal kohandada 

üksikvanema, lapsendaja, puudega 

vanemate, puudega või pikaajalise lapse 

vanemate erivajadustega, haiget hooldav või 

eriolukorras vanem. 

7. Tuleks kehtestada maksusoodustused ja 

eritoetusprogrammid naistele, sest ainult 

sellised meetmed toovad kaasa 

ettevõtlikkuse edendamise noorte naiste 

seas, kes peavad ühildama hooldustöö oma 

erialase realiseerimisega. 
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Good practices 

 Primary interest (what) Important events  
(when and where) 

Services/ offer  
(what) 

Primary and secondary 
beneficiaries (who) 

Online/ digital opportunities 
(what)  

Feminds 
 

Feminds on ettevõte, mis 
keskendub naiste toetamisele nii 

isiklikus kui ärilises arengus. 

Nad pakuvad “FEMINDS 
Meetup” nimelisi üritui, mis 

keskenduvad 
naisettevõtjate võrgu 
laiendamisele 

● Kohtumised 

● Mentorlusprogra

mm 

● 1:2 Coaching 

● Esitlused ja 

töötoad 

● Edupartneri 

programm 

● Mindset Zuckerl 

● 6am Magic 

Morning kõned 

Kolm sihtrühma:: 
1. Naisettevõtjad 

2. Naised, kes on esimeses 
rahastamisvoorus 
3. Naised, kes on ettevõtlusest 

inspireeritud 

Enamus pakutavast on onlines.  

 

Business 
Moms Austria 

 

 
Nad on kogukond, kes toetavad 

emadest ettevõtjaid ja FIEsid, 
ühendades äri, pere ja väljakutsed, 
mis sellega kaasnevad. 
 

Korraldavad veebikursusi. 

● Online /näost-

näkku  networking 

kohtumised 

● Töötoad 

● Professionaalsed 

teemapeod  

Nende põhiline sihtrühm on 

ettevõtja ja FIEd, kes on ka 
emad. 

Pakuvad veebipõhis toetust emadele. 

Female 

Founders 

 

Female Founders on üks juhtivatest 

infotehnoloogia ja innovatsiooni 
ettevõtetest naistele Euroopas. 

Töötades koos start-upide, 

investorite ja ettevõtetega, kes 

usuvad soolisse 
võrdõiguslikkusesse. FF proovib  

lahendada palgalõhe probleemi 

pakkudes naistele finantsilist tuge, 
et oma äridega õppida turge 

juhtivatelt ettevõtetelt. Nende 

visiooniks on majanduse ning 

ühiskonna ümberkujundamine 
suunaga ettevõtlikele naistele. 

Nende jaoks pole ettvõtlus ainult 

äriga alustamine vaid 

mõtteviis/ellusuhtumine. See on 
juhiks olemine ja mõju avaldamine. 

 

Siit lingilt saab lisainfo 
toimuvate ürituste kohtat: 
https://www.female-
founders.org/insights-blog/  

 

Hetkel keskendub FF 
kolmele alusele: 
 
Base  F: kogukond kõigile, 

kes on huvitatud 

ettevõtlusest 
 
Grow F: online startup 

kiirendi naistele, kes 
tahavad homset maailma  

muuta                   
 

Lead F: juhtimiskiirendi 
naisettevõtjatele, kes 
kujundavad maailma 

 

 

Grow F toetab naisi nende 
teekonnal pakkudes 
mentoreid, investoreid ja 
eksperte. 

 

Lead F on selleks, et 
inspireerida ja toetada 
naisettevõtjaid arendades 

nende mõtteviisi ja 
valmistades ette 

juhtivpositsioonidel naisi. 

Pan-Euroopa Võrgustik 

Ühine kiirendiga ja laienda oma 
võrgustikku. Saa osaks kiiresti 
kasvavast kogukonnast 
naisettevõtjatele. 

 

Juhtimisoskused 
 
Saa inspireeritud ja rikasta oma 

mõtteviisi. FF saab aidata arendada 
juhtimisoskusi nii äris kui isiklikus elus.. 

 
Turuõppetunnid 

FF suunab sind mõtlema kastist 
väljapoole ning tänu sellele saad 

kontakte ekspertidelt üle terve 
maailma. 

https://www.female-founders.org/insights-blog/
https://www.female-founders.org/insights-blog/
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Kõnelejad Euroopa juhtivatest start-
upidest 

Ole valmis kuulma põnevaid lugusid 
ning tutvuma  unicornide ja peagi 

unicornideks saavate juhtidega . 
 

WEgate 

 

WEgate on online-platvorm, et 

leida informatsiooni lühikestest 

tekstidest ja linkidest. 

 

Kõikide ürituste kalender 

on leitav sellelt lingilt: 

 
https://wegate.eu/news-
events/events?keys=&tid=459  

Registreerides WEgate’i 

saavad kasutajad leida 

sarnaste mõtteviisidega 
inimesi, kellega kontakti 
luua ja mõtteid vahetada. 
Registreerides saavad 

naisettevõtjad leida lähedal 
piirkonnas tegutsevaid 
ettevõtjaid. WEgate 
kogukond võimaldab 

ettevõtetel jagada lugusid 

ja uudiseid ning avaldada 
neid inglise, saksa ja 
prantsuse keeles.  

Organisatsioonid, kes juba 

toetavad naisi tasuta. 

Naisettevõtjad. 

Coachid ja mentorid 

 

https://wegate.eu 

 

siit lehelt saab informatsiooni firmade 
loomis ja toetavate struktuuride kohta 

 

 

https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
https://wegate.eu/
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ESTONIA 
Rahvastik 
Rahvaarv:  1 330 068  (2022) 
Naised: 699 153 

Mehed: 630 915 

Keskmine eluiga: 74,4 aastat (mehed), 82,8 aastat (naised  
Rahvaarvu muutus:: 0.1% 

Majanduslik kokkuvõte 
SKT  (2021):  8,69 miljardit €  

20, 193.2€ (inimese kohta) 

Ekspordid (2020): 1,600 miljonit  € 

Kaubavahetuse bilanss: -178,43 

miljonit €(kaubad) 

933,7 miljonit € (teenused) 

Riigi võlg: 5.10 miljardit € 

Töötute %: 5,2% 

Meesti ja naiste keskmine 

palgavahe: 15,6% 

Keskmine palk: 1548€ 

 

Haridus  
Põhiharidus: kohustuslik haridus on 9 aastat, keskmise lõpetaja 

vanus on 15. 

 
Vabatahtlik: 

- Kõrgem keskharidus(gümnaasium) 
- Ametikool 

- Eriprogrammid 

- Kõrgharidus 
 

Naiste haridus  
Kõrgharitud naiste arv aastal  2020: 246 104 (61,64%) 
 

Töötamine ja ettevõtted 
Ettevõtete arv:  100 123 ettevõtet 

ja 19 682 FIEt 
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Naised ettevõtluses ja tööturul ning töötavad emad 

Eestis moodustavad naised vähem kui kolmandiku kõigist ettevõtjatest. Aastatel 2015 ja 

2016 kasvas naiste osatähtsus 34%-ni, kuid langes tagasi 30%-ni 2017. aastal. 2020. aastal 

langes naisettevõtjate osakaal 29,5 protsendini, mis on madalaim tase aastatel 2014-2020. 

2017. aastal oli naiste osakaal juhtivatel positsioonidel kõigi aegade kõrgeim (36,8 

protsenti). Vaatamata sellele, et naistele kuulub Eestis ligikaudu kolmandik kõigist 

ettevõtetest ning naiste asutatud ettevõtete arv kasvab tasapisi, jääb ettevõtja kuvand 

siiski meessoost. Statistika järgi juhivad naisettevõtjad ka väiksemaid ettevõtteid, mis 

kasvavad aeglasemalt. See on peamiselt tingitud paljudest tööstusharudest, kus mees- ja 

naisettevõtjad töötavad. Naistel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele 

kokku 140 kalendripäeva (rasedus- ja sünnituspuhkus). 

Haigekassa maksab sünnitushüvitist ainult töötajana kindlustatud 

naistele rasedus- ja sünnituspuhkuse tõendi esitamisel. 

Lapsehoolduspuhkuse kompenseerimiseks töötatakse 

miinimumpalgaga (2021. aastal 584 € kuus). 

Lapsehoolduspuhkuse päevamäär on 2021. aastal 27,59 €. 

 

 

Toetav seadusandlus 

On olemas mitmeid ettevõtluspoliitikaid ja -programme, mis aitavad noortel ja naistel 

oma ettevõtet käivitada. Nende eesmärk on hõlbustada ettevõtjaks olemise õppimist ja 

parandada juurdepääsu stardikapitalile. 

Naised alustasid ettevõtlusega 1990. aastate alguses ning alates 1990. aastast on Eesti 

Majandusjuhtide Instituudi Naiskoolituse Keskus korraldanud naistele ettevõtlusega 

alustamise koolitusi. 

Põhjamaade jälgedes, kus naiste ettevõtlikkuse edendamine on kõrgelt hinnatud. Naiste 

koolituskeskus hakkas naistele mentorprogramme pakkuma 2000. aastate alguses. 

. 
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Soovitused 

Takistused: 

1.  Naiste jaoks puuduvad avalikult kättesaadavad vahendid oma ettevõtlusalaste 

teadmiste täiendamiseks – seda saab lahendada meie CheerYouUpi projekti 

kaudu, kui jagame veebipõhise koolituse võimalust. 

2.  Puuduvad uuringud antud valdkonnas - Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 

püüab oma tegevusega seda probleemi lahendada. 

3.  Naiste mõjuvõimu vähesus – mõned organisatsioonid üritavad edendamise osa 

parandada, kuid see vajab ka valitsuse ja erinevate ministeeriumide suuremat 

kaasamist. 

Asjade paranemiseks on palju võimalusi, alustades paremast rahaharidusest koolides ja 

lõpetades ürituste korraldamisega nooremas vanuserühmas. Eestis, nagu ka teistes 

riikides, püsib endiselt veendumuste süsteem, et naistel puuduvad ettevõtlusega 

alustamiseks vajalikud oskused, teadmised ja isikuomadused, nagu riskivalmidus ja 

enesekindlus. Võõras olukorras tunnevad mõlemast soost inimesed end ebakindlalt. 

Naistel on eelis selles, et nad võtavad harjumatutes olukordades vähem riske ja vajavad 

enne otsuste tegemist rohkem teavet kui mehed. Praktiline kogemus on 

kõige tõhusam viis oma potentsiaali tundmaõppimiseks. Eesmärkide 

seadmine ja saavutamine annab võimaluse uuteks 

kogemusteks. Eesti mentorid saavad aidata 

noorematel/vähemkogenud ettevõtjatel eesmärke seada ning 

seeläbi enesekindlust koguda ja targemaid otsuseid teha. 

Oluline on eeskuju näidata. Tänapäeva ettevõtjat kujutatakse ikka 

pigem portfelliga mehe kui naisena. Naisettevõtjate toetamiseks on vaja 

rohkem koostööd meediaväljaannete ja ajakirjanike ühendustega ning 

naiste edendamist ja harimist sotsiaalmeedias. 
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Good practices 

 

Stakeholder/ 
organization  

 

Primary interest 
 

Important ev 
 

Services/ offer 
Primary and 

secondary 
beneficiaries  

Online/ digital 

opportunities  
Webpage  

 

Future Heroes 
 

Võimestada 14-19 
aastaseid noori 

tüdrukuid olema 
ettevõtlikumad 

Igal sügisel 
kokkusaamine 

Ideede testimine/brainstorm Noored naised Mõlemad https://futureheroes.ee 

 
Tech Sisters 
 

 
 

Inspireerida, harida ja 
julgustada naisi 
tehnoloogias ja ITs 

Kogu aasta vältel 
nii füüsilised kui 
online 

kohtumised 

Korraldavad üritusi alles alustavatele 
töötajatele tehnoloogia valdkonnas(I, 
robootika, disain) ning igakuised 

networkimisüritused pakkudes noortele 

paika tuvumiseks, sõpruste loomiseks ning 
kogemuste jagamiseks 

Noored naised, 
naised 

Mõlemad http://www.techsisters.ee 

 
Eesti Ettevõtlike 
Naiste 
Assotsiatsioon 
 

 
 

Tuues kokku 

ettevõtlikke naisi ja 
luues paremat olukorda 
ettevõtluses 

Kogu aasta vältel 

nii füüsilised kui 
online 
kohtumised 

Konsultatsioon, networkimine, töötoad Igas vanuses 

naised 
Mõlemad https://bpw-estonia.ee 

 

Eesti 
Naisuurimus- ja 
Teabekeskus 

Tagada parem sooline 

võrdkõiguslikkus 
Kogu aasta vältel 

nii füüsilised kui 
online 
kohtumised 

Raamatukogu, uuringud, üritused 

 
 

 

 
 

 

Igas vanuses 

naised 
Mõlemad https://enut.ee/en/welcome

/ 

eAkadeemia Tehes ettevõtlust 
kättesaadavaks Eesti 
naistele 

Kogu aasta vältel 
online 
kohtumised 

Seminarid ja videoloengud Igas vanuses 
naised 

Veebis https://eakadeemia.seb.ee 
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GREECE 
Rahvaarv 
Naised: 5 482 584 
Mehed: 5 196 048 
Keskmine eluiga: 81  aastat 

Rahvaarvu muutus: -0.49% 

Majanduslik kokkuvõte 
SKT  (2021):  181 miljardit €  

Ekspordid (2020): 3.372,1 miljonit € 

Kaubavahetuse bilanss: -2.940 

miljonit € 

Riigi võlg: 200,7% 

Töötute %: 12,8% 

Meesti ja naiste keskmine 

palgavahe: 10,4% 

Keskmine aastane sissetulek: 15 

906,81€ 
 

Haridus  
Põhiharidus: eelkool, algkool, põhikool 

Edasiõppimine: gümnaasium, ülikool, ametikool 
 

Naiste haridus  
Kõrgharitud naiste arv: 1 030 970 (51,5%) 

Magistrikraad: 71 608 (47,5%) 

Doktorikraad: 13 727 (34,5%) 
 

 

Töötamine ja ettevõtted 
Ettevõtete arv:  1 419 855  ettevõtet  

 
FIEd(mehed): 966 921 

FIEd(naised): 452 934 
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Naised ettevõtluses ja tööturul ning töötavad emad 

Andmeid naiste kohta Kreeka tööturul kogusid Eurostat, Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), Kreeka statistikaamet, OECD, Maailma Majandusfoorum 

ja Maailmapank. 

Seadus 3896/2010 täpsustab töötavate vanemate õigusi, 

nt vanematele mitterahaline ja rahaline toetus ning õigus naasta 

pärast lapsehoolduspuhkust oma tööle või samaväärsele 

ametikohale sarnaste ametialaste tingimustega. 

 

Toetav seadusandlus 

Kreeka parlament hääletas 2019. aastal riikliku 

seaduse 4604, mis käsitleb sisulist soolist 

võrdõiguslikkust, soolise vägivalla ennetamist ja 

võitlust selle vastu. Selle kontekstis on mõned riiklikud meetmed, nagu projekt "Töö- ja 

eraelu tasakaalu jagamine ettevõtetes ning meeste ja naiste parem hoolduse jagamine", 

projekt "Womanitee", projekt "Neighborhood Nanny". 

 

Soovitused 

Hoolimata asjaolust, et naiste õiguslik staatus on Kreekas viimastel aastatel kahtlemata 

paranenud, on sisuline võrdõiguslikkus reaalsusest kaugel. Stereotüüpide ja Kreeka 

ühiskonna patriarhaalse struktuuri tõttu esineb süsteemset soolist diskrimineerimist ning 

seda ebavõrdsust süvendasid majanduskriis ja sellele järgnenud COVID-19 pandeemia, 

mis väljendub kõige ilmelisemalt naiste ja meeste vahelise võimu tasakaalustamatus. 

Sooliste suhete muutmise võtmetegurid on naiste mõjuvõimu suurendamine ja 

negatiivsete traditsiooniliste soostereotüüpide kaotamine. Seega on kõigis valdkondades 

vaja rohkem horisontaalset poliitikat, mis keskenduks pere-/era- ja tööelu ühtlustamisele, 

naiste töö stimuleerimisele, naiste digioskuste parandamisele, laste koolieelsetele 

programmidele, et mõista, et pole olemas "meeste" ja "naiste"  töökohad ning ilmselgelt 

ei pea naised Kreekas valima "lapsi või karjääri". 
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Good practices 

Organization

  

Primary interest Important ev Services/ offer Beneficiaries

  

Online/ 

digital 

opportunities
  

Contact  

 

SEGE 

SEGE pakub naisettevõtjatele keskkonda oma 

ettevõtte ja iseenda arendamiseks. 

Organisatsioon toob esile noorte ettevõtlust, 
nende saavutusi ning soodustab naiste poolt 
omatud ettevõtete kasvu uuringute ja info 

läbi. SEGE eesmärgiks on eetika ja moraali 
kujundamine naisettevõtjates olles 

sotsiaalselt vastutustundlikud. 

 Naisettevõtjate nõustamine ja mentorlusvõimalus 

ettevõtetele. Coaching naistele, kes juba on ettevõtjad 

või soovivad seda teha. Networkimine riiklikul, Euroopa 
ja rahvusvahelisel tasandil. Organisatoorne külg ning 
tugi B2Bdeke Kreekas ja välismaal. 

Naisettevõtja

d 

Osa 

pakutavast on 

võimalusel 
onlines  

https://w

ww.sege.

gr/ 

ISOTITA, 

General 
Secretariat 
for 

Demography 

and Family 
Policy and 
Gender 
Equality 

ISOTITA on valitsuse agentuur, mis planeerib, 

rakendab ning vaatab üle seadsusandlust 
tuues võrdsust meeste ja naiste vahele. 

Share project: It aims to 

contribute in tackling traditional 
gender family roles and 
promoting reconciliation of work 

and private life, emphasizing in 

companies’ working 
environments, by taking into 
consideration the relevant 
European and national priorities 

and by developing 

complementary activities that 
approach the field in a multi-
dimensional and multifaceted 

way 

ISOTITA loob uusi institutsioone ja mehhanisme 

panustamaks diskriminisatsiooni tegelikule 
lõpetamisele. Oma aktiivsele rollile ja kohalolule on 
nad olulised lülid Euroopa-tasandil seaduste 

kehtestamises. 

Töötavad 

naised, 
ettevõtted 

Osa 

pakutavast on 
võimalusel 
onlines   

https://is

otita.gr/e
n/home/ 

Women on 

Top 

Women on Top on organisatsioon, et 

võimestada profesionaalselt naisi ja võrdsust 
tööl. Mentorluse, elukestva õppe, 

konsultatsioonide ja sisuloome abil aitavad 
nad töötavaid ja töötuid naisi ning nende 
keskkonda, et tuua ellu võrdset tulevikku. 

 https://womenontop.gr/en/consulting-co-

creating/services/  
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-

initiatives/ 
 

Naisettevõtja

d, 
väikeettevõtt

ed 

 https://w

omenont
op.gr/en/ 

https://www.sege.gr/
https://isotita.gr/en/home/
https://womenontop.gr/en/
https://womenontop.gr/en/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
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EEDEGE: 

National 
Chamber 

Network of 
Women 

entrepreneur
s:  

EEDEGE eesmärk on tugevdada ja ühendada 

eksisteerivaid naisettevõtteid ning arendada 
naisettevõtlust alustades uusi ärisi, 

edendades võrdseid võimalusi ning 
kõrvaldada stereotüübid nii isiklikus kui 

ärielus. 

 EEDEGE korraldab üritusi moodsates keskkondades 

edendades ettevõtlust ja tekitades kogunenud 
gruppide vahel sünergiat. 

Nõustamisteenused pakuvad laia valikut nii turu-
uuringutes, juriidikas ja raamatupidamises, äriplaani 

koostamisel, PRis jne. 
Networkimis üritused 
Siseauditid, et muuta ettevõtete asutamis 

efektiivsemaks ja lihtsamaks. 

Naisettevõtja

d, 
väikeettevõtt

ed 

 http://ww

w.eedege
.gr/ 

ΚΕΤΗΙ:Resear
ch Centre for 
Gender 
Equality  

KETHI rakendab riiklikke seadusi ja uuendusi, 
et edendada soolist võrdõiguslikkust nii äri- 
kui eraelus. 
 

Professionaalse ja pereelu 
ühendamiine Kreeka 
ettevõtluses 
 

Naiste vägivalla vastu 

 

Toetada naisi, kes kannatavad soolise vägivalla all 
Viia läbi uuringuid soolise võrdõiguslikkuse vallas 
Leida uusi viise, kuidas töökeskkonnad oleksid 
võrdsemad ja sotsiaalselt kaasatud 

Edendada soolist võrdõiguslikkust, mõeldes ka 

rassiliste vähemuste ning erinevate kultuuride peale 
Pakkuda teaduslikku ja tehnilist ekspertiisi nõustamaks 
naisi ja sotsiaalselt haavatavamaid gruppe, sugu silmas 

pidades. 
 

 

Naised  https://w
ww.kethi.
gr/en 

http://www.eedege.gr/
https://www.kethi.gr/en
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POLAND 
Rahvaarv 
Rahvaarv: 38 533 299 
Naised: 19 883 965 

Mehed: 18 649 334 
Keskmine eluiga: 72,7(mehed), 81(naised) 

Majanduslik kokkuvõte 
SKT:  565, 81 miljardit US dollarit 

Ekspordid: 264,5 miljardit US dollarit 

Kaubavahetuse bilanss: 1,8 miljardit 

Riigi võlg: 46,5% 

Töötute %: 6,2% 

Meesti ja naiste keskmine palgavahe: 10% 

Keskmine palk: 5929, 95PLN 

 
 

 

 

Haridus  
Põhiharidus: kohustuslik haridus on 8  aastat 

 

Edasiõppimine: 
- Ülikool (bakalaureus, magister, doktorantuur) 
 
Naiste haridus  

Kõrgharitud naiste arv aastal: 38% naistest on kõrgharidus 
 
 

Töötamine ja ettevõtted 
Ettevõtete arv:  2,3 miljonit  ettevõtet  

FIEd(mehed): 1,09 milj. 

FIEd(naised): 0,54 milj. 
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Naised ettevõtluses ja tööturul ning töötavad emad 

Poola naiste hulgas on vähem töötavaid naisi võrreldes Euroopa Liidu keskmise 

statistikaga. Natuke üle 63% tööealistest naistest (15–64) on majanduslikult aktiivsed, 

Euroopa Liidus keskmiselt 68%. Lasteta naiste tööhõive määr oli 66%, meestel 74%. 

Ühelapselistes peredes töötas 71% naistest ja 86% meestest ning kahelapselistes peredes 

vastavalt 72% ja 90%. Majanduslikult aktiivsete naiste ja meeste töötuse määr on sama, 

4,9%. Iseloomustades praegu Poolas viibivate naiste tööjõus osalemist vaid 63% neist 

töötab või otsib aktiivselt tööd, samas kui kõrgharidusega naiste tööjõus osalemise määr 

on 86,6%, alates 2016. aastast on Poola naiste tööjõus osalemine langenud. see on osaliselt 

tingitud traditsioonilisest peremudelist Poolas, sest tavaliselt vastutab naine 

majapidamise eest. 

 

Toetav seadusandlus  

Poolas ei ole naiste ettevõtluse jaoks otseseid toetusprogramme. Küll aga nt. ettevõtete 

asutamiseks ette nähtud EL-i rahalised vahendid olid sihtotstarbelised konkreetsetele 

sotsiaalsetele rühmadele, nt. naised (Inimkapitali rakenduskava). Mis puutub ettevõtluse 

toetamise õigusraamistikku, siis see hõlmab ettevõtjate ja innovatsiooni pakti, mis hõlmab 

järgmist: 

● #StartInPoland programm (alates 2016), mille 

eesmärk on toetada idufirmasid ning 

tegeleda suurettevõtete, sh 

riigiettevõtete tehnoloogiaettevõtete 

arendamise ja innovatsiooniga; 

● Ettevõtluse põhiseadus (Konstytucja 

Biznesu reform (alates 2018), mis kehtestab uued 

ja lihtsamad äritegevuse aluspõhimõtted, sealhulgas 

suhted administratsiooniga; 

● Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) paketid 

(alates 2017. aastast), mis hõlmavad pereettevõtete pärimise 

toetamist, litsentside vähendamist ja kiiremaid 

kohtumenetlusi. 
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Soovitused   

Noorte naiste olukord tööturul on üsna 

keeruline, mille dikteerivad kultuurilised 

tegurid, mis määravad naiste teenimis- ja 

karjäärivõimalusi. Lisaks tuleb rõhutada, et 

Poolas on traditsiooniline peremudel, mis on 

ühiskonnas säilinud põlvkondade kaupa. Selle 

tulemusena peavad naised ületama topeltbarjääri, kui nad otsustavad iseseisvalt tööturul 

edu saavutada. Esimene barjäär on otseselt seotud traditsioonilise arusaamaga 

perekonnast ja naise kohast kodus, st inimene, kes soovib end läbi äritegevuse realiseerida, 

peaks keskenduma eelkõige oma oskustele ja pädevustele, püüdes teda kohelda kui 

partnerit perekonnas. Teiseks oluliseks teguriks, mis piirab naiste ettevõtlikkuse arengut, 

on endiselt ebapiisav rahaline rahulolu oma ametitegevuse eest meestega võrreldes ning 

diskrimineerimine töökohal. Pikemas perspektiivis on see masendav ning vähendab tööga 

rahulolu ja tõhusust. Sellele vaatamata peaksid naised pidevalt oma kvalifikatsiooni 

tõstma ja arendama oma oskusi, ületades kõik sotsiaal-majanduslikud barjäärid, et 

kujundada tööturul positsioon, kus eelarvamused ja stereotüübid ei määra üksikisiku edu. 

Tuleb märkida, et naiste ja meeste vahel ei ole ettevõtluse kontekstis põhimõttelisi 

erinevusi. Seetõttu ei ole selle teema käsitluses vaja teha põhimõttelisi muudatusi. Samas 

võib märkida, et valitsuse tasandil ei toetata naisi diskrimineerimise vastu võitlemisel. Ja 

see peaks olema peamine tegevusvaldkond. Tegevuse põhieesmärk peaks olema 

võimaldada naistel samamoodi alustada lastehoiuvõimaluste suurendamise ja 

peresõbralike lahenduste kaudu valitsuse poliitikas. 
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Good practices 

Stakeholder/ 

organization (who) 

Primary interest (what) Important events 

(when and where) 

Services/ offer (what) Primary and secondary 

beneficiaries (who) 

Online/ digital 

opportunities 
(what)  

Contact 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

 

Supporting new entrepreneurs by 
providing low-interest loans to get their 

businesses off the ground 

 Madala intressiga laenud start-upidele Õpilased, lõpetajad ja 
töötud 

 https://www.b
gk.pl/ 

Fundusze Poręczeń 
Kredytowych 

They guarantee small businesses with no 
credit history and help them take out 
loans or credit 

 Tugi laenu võtmisel, krediit Väikeettevõtted 
vähese majandusliku 
taustaga 

 https://shrtm.n
u/XIJm 

Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości 

Supporting the creation and development 

of micro, small and medium-sized 
enterprises. The Foundation offers free 
online training and low-interest loans 

from EU and government funds. 

Over 20 years they 

have granted PLN 1.5 
billion in aid to 
enterprises 

Tugi mikro-, väikeettevõteetele ja 

keskmise suurusega ettevõtetele 

Mikro-, väikeettevõtted 

ja keskmise suurusega 
ettevõtted 

 https://www.pf

p.com.pl/ 

Akademickie 

inkubatory 
przedsiębiorczości 

Eeesmärgiks on noortes  poolakate 

majanduslik areng 

Ärilaadad Rakendavad sotsiaalseid ja 

äriprojekte riiklikul kui suuremal 
tasandil 

Noored inimesed  https://aip.link

/ 

Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Toetab ja arendab kohaliku regiooni 
majanduslikku arengut 

 Pakuvad treeningut, abi ja 
koostöövõimalusi 

Ida-Pomeraania 
elanikud 

 https://zsrg.szc
zecin.pl/ 

PARP  

Polska Agencja 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Agentuuri eesmärk on implementeerida 

majandusliku arengu programme, 

toetada innovatsiooni ja uuringuid 
väikeettevõtetes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, regionaalset arengut, 
ekspordi kasvu, inimresursside arengut ja 

uue tehnoloogia kasutust ettevõtetes 

Tulevased üritused: 

online detsemris 

kohalike firmade 
jaoks(8.12) ja Dubai 
ärilaat/EXPO(23.01) 

Pakuvad tasuta koolitusi ja kursusi, 

värbavad erinevatesse 

areenguprogrammidesse, 
kompetentsuse areeng, kapitali 
kogumine väikeettevõtetele, abi 
koostöö ja äripartneritega, 

innovatsiooni implementeerimine 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Väikeettevõtted ja 

keskmise suurusega 

ettevõtted 

Kursused ja 

treening 

majanduses, 
turunduses, 
õiguses, 
juhtimises; 

konverentsid ja 

webinarid 

https://www.p

arp.gov.pl 
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Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu 

https://www.paih.gov.p
l/pl 

Eesmärgiks on suurendada 
investeeringuid riiki ja muuta Poola 

ettevõtted rahvusvahelisemaks. Luua 
ligipääsu finantsidele ja kindlustusele 
mida pakuvad firmad nagu Polish 
Development Fund Group. 

Katowice 
UN Digital Summit - 

IGF 2021 (06.12) 
Tbilisi, Gruusia  
Polish Days Gruusias 
2021 

(13.12) 

Pakuvad kiiret ligipääsu ulatuslikule 
infole majandusest ja juriidilisest 

maastikust äriprojekti tarbeks. Abi 
konkreetsete projektide 
administratiivse poolega, leides 
partnereid ja toetajaid 

Inimesed sooviga 
alustada äriga naastes 

Poola, inimesed, kes 
tahavad investeerida 

Webinarid, 
konverentsid, 

kokkusaamised 

 

Krajowa Izba 
Gospodarcza  

 

KIG eesmärgiks on arendada Poola 
mainet. Asutatud 1990. a esindab see 

suurimat kogust ettevõtjatest liites endas 

160 äriorganisatsiooni. 2009-2019 saadeti 
korda 48 projekti, tehes koostööd Norra ja 
Sveitši firmadega 

  Treeningud ja konverentsid,k et aidata 
ettevõtjatel kehtestada eetilisi 

standardeid. Sotsiaalselt kõige 

tundliumad firmad pälvivad eraldi 
autasu. ORganiseeritakse seminare, 
konverentse ja teisi ürituse 
pühendatud võõrturule Indias, Iraanis, 

Türgis, Brasiilias, Alzeerias. 

Ettevõtted Treeningud, 
konverentsid, 

seminarid. Saab 

osaleda 
webinarides ja 
online 
treeningutel, et 

oma ära 
arendada, olla 
kursis hetkel 
ettevõtetele 

pakutava toega 

https://kig.pl/ 

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego SA  

 

Viies läbi üritusi ja muutusi aidates 
Podkarpackie regiooni aidates kohalikke 
kogukondi konsultatsioonteenustega. 

Põhiline abi läheb ettevõtete toetamisele, 
regiooni edutamisele ja välisabi 
hankimisele 

 Kaasfinantseerimine Euroopa Liidu 
fondidest, konverentsiruumi rendid, 
laborikasutused, 

turundusvõimalused, sotsiaalsete 
projektide jaoks toetuse hankimine, 
avalikud hanked, kontoripindade rent 

Ettevõtted  https://rarr.rze
szow.pl  

Konfederacja 

Lewiatan 

Ettevõtete toetamine.  Ettevõttesõbralike seaduste 

kehtestamine, treeningud, 
networking, kohtukaitse, 

meditatsioonikeskus, 
uurimisteenused 

Ettevõtted, kes 

tahavad arendada 
seadusi, osaleda 

dialoogis 
administratsiooniga ja 

arendada 
äritehnoloogiat. 

 https://lewiata

n.org/ 

https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://rarr.rzeszow.pl/
https://rarr.rzeszow.pl/
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SPAIN 
Rahvaarv 
 
Naised: 24169362 
Mehed:23224861 

Keskmine eluiga: 85.06 naised ja 79.50 mehed 

Rahvaarv: 473994223 
 

Majanduslik kokkuvõte 
SKT :  1360 miljardit US dollarit 

Ekspordid: 318  miljardit € 

Kaubavahetuse bilanss: 258.682 

miljardit € 

Riigi võlg: 1,4 miljardit € 

Töötute %: 15,57% 

Meesti ja naiste keskmine palgavahe: 

Keskmine palk:  

Keskmine aastane sissetulek: 27 000 € 

Haridus  
Põhiharidus: kohustuslik haridus on 10  aastat 
 

Edasiõppimine: 
- Kõrgem keskharidus 

- Ametikool 
- VET programmid 

- Eriprogrammid 

- Kõrgharidus 

 

Naiste haridus  
Kõrgharitud naiste osakaal vanuses 25-34  aastal  2020 oli 

54% 

Töötamine ja ettevõtted 
Ettevõtete arv:  3,3 miljonit  ettevõtet ja 
3,1 milj.  FIEt  

FIEd(mehed): 1,9 milj. 
FIEd(naised): 1,2 milj. 
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Naised ettevõtluses ja tööturul ning töötavad emad 

2020. aasta oli majanduse ja tööturu jaoks erakordne. Majandustegevust on mõjutanud 

tervisekriis. 

● Naiste hõive: naiste tööhõive on 2020. aastal langenud 8 772 800-ni pärast 2019. 

aasta hõivatute kõrgpunkti (kui töötavate naiste arv ületas esimest korda 9 miljonit) 

● Naiste töötus: töötute naiste arv kasvas 131 700 võrra (7,7%) ja töötuse määr 1,5 

protsendipunkti võrra (17,5%), mis on 3,5 protsendipunkti kõrgem kui meestel. 

Naistel on kõrgem pikaajalise töötuse esinemissagedus – 33,2%, meeste seas 28,1%. 

● Osaline tööaeg: osalise tööajaga töötamine on koondunud peamiselt naiste hulka, 

74%. Erinevalt ajutisest töösuhtest suureneb osalise tööajaga töötamise osatähtsus 

järk-järgult koos emaduse ja laste arvuga. 

● Värbamine: pandeemia kontekstis on värbamise maht vähenenud 6 860 600 

naistega sõlmitud lepinguni pärast 2019. aasta kõrgpunkti, mil naistega sõlmiti üle 

10 miljoni lepingu. 43% 2020. aastal registreeritud lepingutest on sõlmitud naistega, 

kellel on enamus osalise tööajaga töölevõtmisest, mis neelab 60,6% seda tüüpi 

värbamisest. 

● Tegevusvaldkonnad: naised töötavad peamiselt teenindussektoris (peaaegu 7,8 

miljonit naist), 7 759 400 (88,5% hõivatud naistest): kaubanduses, tervishoius, 

hotellides ja restoranides ning hariduses, vähesel määral 

tööstuses ja minimaalselt. ehituses. Naiste hõive kasv on 2020. 

aastal koondunud eranditult tervishoiu- ja kutsetegevusse, 

vastavalt 5,1% ja 2,1%. 

Hispaania tööturu peamiseks probleemiks on kõrge töötuse 

tase, mis on püsinud ELi kõrgeimate seas nii majanduslanguse kui ka 

laienemise ajal, nagu on näidatud allpool Eurostati graafikul. 
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Toetav seadusandlus 

Praegu on naisettevõtluse õiguslik raamistik keeruline, arvestades ettevõtte loomiseks 

vajalikku halduskava, mis hõlmab registreerimist mitme avalik-õigusliku isiku kaudu. On 

kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke avalikke meetmeid, mille eesmärk on julgustada naisi 

asuma tööle ja looma töökohti teistele inimestele või legaliseerima juba toimuvat 

läbipaistmatul viisil. 

Esimene dihhotoomia on olla füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtte töötaja. 

2021. aasta juunis oli 20 000 sidustöö ühistut, kus oli vähemalt kaks 

liiget, kes said valida ühe või teise valemi. 

(https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-

de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-futuro/). 

Viimastel aastatel on edusamme tehtud eri piirkondade 

füüsilisest isikust ettevõtjate staatuse õiguslikul 

reguleerimisel ja keskvalitsuses. Aragoni piirkonnas kehtivad 

õigusaktid aastast 2019. (Seadus 7/2019 ettevõtluse ja füüsilisest 

isikust ettevõtjana tegutsemise toetamise ja edendamise kohta 

Aragoni ametlikus väljaandes Aragon, number 72, 12. aprill 2019). 

Praegu töötatakse riiklikul tasandil välja strateegiat, mis väärtustab tööd 

ettevõtluse seisukohast, mis on valitsuse poliitilises tegevuskavas alates 

2021. aasta veebruarist selgelt võetud kohustus. 

 (https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana -nacion-

emprendedora/Paginas/index.aspx ). 

Riikliku tööhõivesüsteemi kaudu on füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel 

mitmeid majanduslikke lisatasusid, mis võimaldavad valida iga töötaja 24-kuulise 

maksuna soodustuse protsendi või madala igakuise kindla määra vahel. 

(https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-

autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html).· 

https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-futuro/
https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-futuro/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana%20-nacion-emprendedora/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana%20-nacion-emprendedora/Paginas/index.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
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Soovitused   

Vähene naiste mõjuvõim– kuigi 

Hispaanias edendatakse ettevõtlust 

ja naiste mõjuvõimu 

suurendamiseks tööturul on 

käivitatud palju algatusi –, peaks 

siiski olema oluline roll kõigi 

saadaolevate programmide, 

kursuste ja võimaluste levitamisel 

naiste seas. nende jaoks (alates kooli 

ja ülikooli tasemest). 

Samuti on oluline – jõuda rohkemate naisteni: maapiirkondadest, vähemate võimalustega 

naiste kogukondadest, puudega või üksikemadest jne. Oluline on anda noortele naistele 

võimalus asutada oma ettevõtet ja asuda tööle, turundada professionaalidega, kes on 

varustatud oskuste kogumiga, mis võimaldavad neil juhtida ettevõtteid/osakondi (ainult 

30%+ on kõrgeimal positsioonil) ja luua oma erialased teed. 

Forética uuringu kohaselt mõjutab sünnitus 70,6% naiste töökarjääri. Selles kontekstis 

kerkib emadus ja meetmete puudumine selle ühitamiseks tööhõivega esile kui üks peamisi 

takistusi võrdse tasu, võrdse tööhõive ja tema kohustuste saavutamisel ning kindlasti 

suurendab see soolist lõhet. 

Endiselt ei jätku emadele programme ja võimalusi, et toetada neid era- ja tööelu ühitamisel 

ilma neid tööturult täielikult või osaliselt tõrjumata. Vaja on luua rohkem programme ja 

võimalusi, et mehed saaksid rohkem kaasa lüüa esimestel aastatel pärast lapse sündi. 

Hispaania töö- ja sotsiaalmajandusministeeriumi koostatud „Aruandest naiste olukorra 

kohta tööturul 2020. aastal“: „Osaajaga töötamine on peamiselt naiste hulgas. Osalise 

tööajaga töötamise osakaal kasvab järk-järgult koos emaduse ja laste arvuga. 43% 2020. 

aastal registreeritud lepingutest on sõlmitud naistega, kellel on enamus osalise tööajaga 

töölevõtmisest, mis neelab 60,6% seda tüüpi lepingutest.“ 
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Good practices 

Stakeholder/ 
organization 

(who) 

Primary interest (what) Important events (when and 
where) 

Services/ offer (what) Beneficiaries  Online/ 
digital 

opportunitie
s  

Contact  

Women’s 

Institute of 

Aragon  

Tasuta nõuandla Aragonis 

elavatele naistele, kes on 

asutamas oma ettevõtet. 

Töötoad, seminarid naistele kes 

elavad väljaspool linna(IAMi 

poolt organiseeritud) 

isiklik nõuandla äriprojekti teemadel 

(seadusandlus, vajalikud sammud, finantsid 

jne) 
regulaarsed uudised 
hangete/stipendiumide/toetuste kohta 
European Social Fund Programming for Aragon 

Naised Nõuandlustee

nused on 

saadaval ka 
veebis 

https://ww

w.aragon.

es/-
/servicio-
de-
asesorami

ento-
empresari
al  

Zaragoza  

Activa  

Zaragoza Activa pakub infot ja 

nõuandlat ettevõtjatele aidates 

neil planeerida oma ettevõtet 
kõige jätkusuutlikumal viisil. ZA 

annab nõu kuidas alustada 
ettevõttega, tegevuse 
planeerimisel suunaga äriplaani 
arendamisele ja vajalike 

rahastuste leidmisel 

Üritused suunatud 

networkimisele, info- ja 

nõuandlusteenusele. 

Nende teenused::  

● Eelinkubaator ettevõtetele 

● Nõuandla alaealistele 

● Projekti lanseerimisplatvorm alla 30-

aastastele 

● Konsultatsioonivõimalus ettevõtjatele 

● Tasuta internet ja arvutivõimalus 

● Noorte inimeste jaoks raamatukogu 

● Giidiga ekskursioonid 

● Innovatsioonilabor mis ühendab 

linnakodanikud, ametnikud, firmad ja 

ühendused. 

● Infoactiva. Informatsiooniplatvorm 

ettevõtjatele 

Potentsiaalsed 

naisettevõtjad 

Mõned 

teenused on 

onlines  

https://ww

w.zaragoz

a.es/ciuda
d/sectores

/activa/inf
oactiva.ht
m 

IAF  
(Institute 

Aragones de 
Fomento) 

 
 
 

Aitada Aragonis  kõiki 
ettevõtlusest huvitatud inimesi 

oma äri alustamisel 
Edendada äriõpet, et nendest 

kasvaksid välja projektid ja 
äriideed 
Lahendada ettevõtlusmureesid ja 
anda isiklikku nõu igale 

ettevõtjale 
 

PAE(nõuandla) 
töötoad, et luua mikroettevõte 

Emprecooltura programm 
Aragonis 2021 

- Seminarid  
  *Kuidas luua oma veebileht 
Wordpressis 
  *naised ettevõtluses 

*loo oma ärimudel 
*naisinvestorid 

PAE: Infopunkt kõigega, mis on seotud firmade 
loomisega või juba olemasolevate firmadega 

-Nõuandla teemadel mentorlus, firmade 
registreerimine jne 

 - Tehniline tugi, treeningud ja kursused, avalik 
tugi. 
 
Oluline informatsioon erinevatel 

eettevõtlusteemadel:: 

● Finantsid ja maksud 

Aragonis elavad 
ettevõtlusmeelsed 

inimesed 

Mõned 
teenused on 

onlines  

https://ww
w.iaf.es/pa

ginas/unid
ades-

emprende
dores 
https://ww
w.iaf.es/ay

udas/ 
 

https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/ayudas/
https://www.iaf.es/ayudas/
https://www.iaf.es/ayudas/
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*nõustamine naisinveestoritele 

*bränding, oma ilme 

kujundamine 
*kaasav kõne mikroettevõtetes 
 

● Avaliku toetuse programmid 

● Tööandlus 

● Innoovatsiooon ja koostöö 
  

Ettevõtlus koolis: treeningud; Virtual Club 
Entrepreneurship in Aragon; Aragonese 
Network of Entrepreneurship Centers; -Social 

Entrepreneurship Program; Creative and 

Cultural Industries Entrepreneurship Program; 
Sustainable Rural Entrepreneurship Program.  
Naiste ettevõtlikkuse programm: Program for 
the Creation and Growth of Microenterprises in 

the creative & artistic sector. 

 SACME - CEOE 
ZARAGOZA 
(Confederation 

of Aragon 
entrepreneurs) 

 
 

 
 

 
SACME on  CEOE Aragón ja CEOE 
Zaragoza toetusosakond. 

 
SACME arendab projekte linnas 

oletavate ettevõtjatega; teeb 
koostööd maaeluliste  ja 

sotsiaalsete projektidega 

Lai valik erinevaid online ja 
klassiruumi kursusi, et arendada 
ettevõtlusoskusi ja meelsust 

 
Digitreeningud 

Konverentsid 
Info ja abipunkt ettevõtjatele 

 

Pakutavad teenused : 
- Kurused VEOE Aragon 
- Imotsionaalne inteelligentsus läbirääkimistes 

- Digitalisatsioon tootmises 
- inglise keele kursused 

 

Kõik praegused ja 
potentsiaalsed 
ettevõtjad. Töötud 

inimesed.  

Mõned 
teenused on 
onlines  

https://em
prendedor
eszaragoz

a.com  
 

 

CHAMBER OF 
COMMERCE 

 
(CÁMARA DE 

COMERCIO) 
 
 

Pakkudes tuge  tulevastele 

ettevõtjatele infoga FIEks 
olemisest, seadustest, 

protseduuridest, huvialadest. 
Kindlateks teeemadeks on 

ärijuhtimine, plaanide 
teostatavus, siseriikliku ja 
rahvusvahelise kaubavahetuse 

uuringud ja uued tehnoloogiad. 
Abistavad äriplaani koostamisel. 

Programmid töö leidmiseks 

Veebipõhine abi praegustele ja 
tulevastele ettevõtjatele 

Online kursused 
 

Pakuvad online nõuandmist, foorumeid, toetusi 

ja stipendiume, et toetada äriplaani koostamist 
info ja abiga ning arendada eettevõtteid. 

 

Kõik 

potentsiaalsed 
naisettevõtjad 

 
. 

 

Mõned 

teenused on 
onlines  

https://ww

w.camara.
es/creacio

n-de-
empresas/

apoyo-
empresari
al-las-

mujeres-
paem  

https://emprendedoreszaragoza.com/
https://emprendedoreszaragoza.com/
https://emprendedoreszaragoza.com/
https://emprendedoreszaragoza.com/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
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 INAEM 
(ARAGON 
EMPLOYMENT 
INSTITUTE) 

 

(Instituto 
Aragonés de 
empleo) 

SACE: pakuvad abi FIEks olemisel 
nendele kellel on äriideee ja 
vajavad nõuandeid selle 
teostamisel 

Workshopid teemadel elamisest 
Euroopas 
 
 

Nõuanded FIEks olemisel 
Info ja motivatsioon ettevõtjaks olemisel 
Äriplaan 
Seadusandlus 

Toetused ja stipendiumid ettevõtjatele 

Online juhtimine 
Kontori networkimine 

 Mõned 
teenused on 
onlines  

https://ina
em.aragon
.es/servici
o-de-

apoyo-la-

creacion-
de-
empresas 

 

CEEI Aragón CEEI ARAGON on Aragoni 
soovituskeskus innovaatiliste 

äriideede koostamisel ja 

elluviimisel, eriti 
tehnoloogiavaldkonnas. 
Nad aitavad inimesi, kellel on 
ideid, õige suhtumine ja soov 

maailma muuta. 

Regulaarsete ürituste näited: 
-Big Data & Ärianalüüs 

-Magister digiärinduses 

Programmid: 
- Crece 

- CEEI ARAGON Project  

- CEEI ARAGON Startup  
- I-Plan  
- 50+ ENTREPRENEURSHIP 
- EUROPEAN PROJECTS 

- ACELE Project - StartUps 
- Project Bio-All 
- Proposals requested in Circular Economy 

(tulevased) 
ettevõtjad 

Mõned 
teenused on 

onlines  

https://ww
w.ceeiarag

on.es/ayud

as/ 

MINISTRY OF 

EQUALITY 

 
(MINISTERIO DE 
IGUALDAD)  

 

Ministeerium pakub tuge naistele 

läbi workshopide ja nõustamise 

Workshopid: 

- Rohkem naisi, paremad 

ettevõtted  
- Talentia 360  
-Projekt PROMOTIONA 

- Naiste, talendi ja juhtimise 
töötuba 

 

Women's Business Support Program  

- Maal elavata naiste väljakutse 

- Finantstugi 
- Tehniline tugi 
- Online treeningud võrdseteks võimalusteks 

Kõik 

potentsiaalsed 

naisettevõtjad ja 
naised, kes juba on 
projektidega 

alustanud 
 

Mõned 

teenused on 

onlines  

https://ww

w.inmujer

es.gob.es/
areasTem
aticas/Em

prendimie
nto/home_

Emprendi
miento.ht

m 

 

https://www.ceeiaragon.es/ayudas/
https://www.ceeiaragon.es/ayudas/
https://www.ceeiaragon.es/ayudas/
https://www.ceeiaragon.es/ayudas/
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm

