Põhja-Eesti turismiarendajate tunnustamise statuut
Tunnustada avalikult Põhja-Eesti regioonis edukalt tegutsevaid turismiarendajaid ja atraktiivseid
projekte ning teadvustada regiooni inimestele turismivaldkonna olulisust.
Konkursi korraldaja on SA Põhja-Eesti Turism.
Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid,
kohalikud omavalitsused, maavalitsused välja arvatud konkursi korraldaja. Esitada võib mitu
kandidaati.
Konkurss Põhja-Eesti parimate turismiarendajate tunnustamiseks kuulutatakse iga-aastaselt välja
SA Põhja-Eesti Turism nõukogu poolt. Avalikkuse teavitamiseks kasutatavad infokanalid on:
Põhja-Eesti Turismi kodulehekülg, maakondade ajalehed, maakondade infoportaalid.
Konkurss korraldatakse üks kord aastas.
Esildised esitatakse elektrooniliselt e - posti aadressile info@northestonia.ee märgusõnaga
„Turismiarendajate tunnustamine“ konkursijuhendis esitatud tähtajaks. Esitamise vorm
avaldatakse Põhja-Eesti Turism koduleheküljel aadressil www.northestonia.ee. Arvesse lähevad
ainult esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajal on vajadusel õigus küsida
kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni.
Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:
•
Esitaja andmed (nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress)
•
Esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon,
kontaktaadress)
•
Selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse
•
Lisada võib kandidaadi kohta lisamaterjale, mis toetavad ja on seotud antud projektiga
(fotod, artiklid jms)
Esildised vaatab läbi komisjon, hinnates ettevõtteid vastavalt iga kategooria hindamise korrale.
Komisjon on 5 liikmeline: igast maakonnast 1 esindaja.
Laureaate tunnustab SA Põhja-Eesti Turism meene ja tänukirjaga.
Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna
kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.
Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja
anda.
Tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse SA Põhja-Eesti Turism nõukogu poolt.

KATEGOORIAD
1. AASTA TURISMIETTEVÕTE kahes kategoorias:
1.1.
AASTA VÄIKEETTEVÕTE
1.2.
AASTA SUURETTEVÕTE
2. AASTA ATRAKTIIVSEIM TURISMIPROJEKT

AASTA VÄIKEETTEVÕTE
Auhinnaga Aasta väikeettevõte tunnustatakse väikeettevõtet, kus töötab kuni 50 töötajat.
Konkursil on võimalik osaleda Eesti äriregistris registreeritud ning Põhja-Eesti regioonis
tegutseval äriühingul. Kandidaadil ei tohi maksuameti kodulehe andmetel olla konkursi ajal
maksuvõlgu.
Hindamine toimub kahes etapis:
I etapp- analüüsitakse ettevõtete majanduslikke näitajaid: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud
ühe töötaja kohta, investeeringud ning lisandväärtus ühe töötaja kohta. Selle põhjal koostatakse
pingerida.
II etapp- SA Põhja-Eesti Turism nõukogu poolt moodustatud komisjon hindab ettevõtteid
esildistes olevate põhjenduste järgi ning paneb pingeritta. Majandusnäitajate ja komisjoni
tulemused summeeritakse kaaludega 40% ja 60% ning selgitatakse välja kolm parimat
väikeettevõtet.
Kandidaadi konkursile üles seadmiseks esitab ülesseadja:
täidetud esitamise vormi
AASTA SUURETTEVÕTE
Auhinnaga Aasta suurettevõte tunnustatakse suurettevõtet, kus töötab üle 50 töötaja.
Konkursil on võimalik osaleda Eesti äriregistris registreeritud ning Põhja-Eesti regioonis
tegutseval äriühingul. Kandidaadil ei tohi maksuameti kodulehe andmetel olla konkursi ajal
maksuvõlgu.
Hindamine toimub kahes etapis:
I etapp- analüüsitakse ettevõtete majanduslikke näitajaid: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud
ühe töötaja kohta, investeeringud ning lisandväärtus ühe töötaja kohta. Selle põhjal koostatakse
pingerida.
II etapp- SA Põhja-Eesti Turism nõukogu poolt moodustatud komisjon hindab ettevõtteid
esildistes olevate põhjenduste järgi ning paneb pingeritta. Majandusnäitajate ja komisjoni
tulemused summeeritakse kaaludega 40% ja 60% ning selgitatakse välja kolm parimat
väikeettevõtet.
Kandidaadi konkursile üles seadmiseks esitab ülesseadja:
täidetud esitamise vormi

AASTA ATRAKTIIVSEIM TURISMIPROJEKT
Auhinnaga Aasta Atraktiivseim turismiprojekt (eraisik, KOV, SA, MTÜ, OÜ, AS, FIE,
riigimuuseum) kategoorias tunnustatakse ideed, objekti (majutust, toitlustust, muuseumi,
looduslikku vaatamisväärsust vms), üritust, võistlust, paketti, marsruuti vms, mis viimase aasta
jooksul nähtavalt esile tõusis, arenes.

Hindamisalused:
 teenuse/toote uudsus, originaalsus, vajalikkus ( senise puudumise täitmine);
 toote terviklikkus;
 tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);
 keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;
 jätkusuutlikkus;
 lisandväärtus piirkonnale/regioonile.
Kandidaadi konkursile üles seadmiseks esitab ülesseadja:
täidetud esitamise vormi

