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Taotleja Summa Toetus Teema 
OÜ LEMMIK 
KAUBANDUSE 4 960,00 2 976,00 

Koduleht. Hulgimüük Kuressaares. Olemasoleva kodulehe ja laosüsteemi integreerimine. "Eeva" E-poe 
lisamine olemasolevale majandustarkvarale 

ILLIKU LAID OÜ 12 150,00 7 290,00  Koduleht. Illiku.ee veebilehe loomine, et koondada kõik kohalikule elanikule ja turistile vajalik info ühte kohta 

OÜ VESMANN 10 699,00 6 419,40 

Tarkvara ettevõtte põhitegevuse arendamiseks. https://vesmann.ee/ CAD/BIM tarkvara soetamine annab 
ettevõttele võimaluse laiendada projekteerimisteenuse nomenklatuuri. Lisaks on ettevõttel plaanis tulla turule 
puidust disainkasvuhoonete ning seinaelementidega mille automaatseks genereerimiseks (ka ettevõtte 
veebivormil) on vajalik moderne BIM tarkvara koos programmeerimis liidesega 

PIIDIVABRIK OÜ 11 857,31 7 114,38 Koduleht. Veebipõhise dekoratsioonide ja tehnika rendikeskkonna loomine. 

OÜ SAAREMAA 
VIIKINGID 12 023,00 7 213,80 

Koduleht. Osaleb EAS teenusdisaini meistriklassis. Koduleht koos broneerimissüsteemi ja pileti 
ostmisega.Luuakse Asva viikingiküla peamaja ehk Odrakoja virtuaalseks külastuseks, mille abil saab ka 
kaugemal olev potentsiaalne külastaja parema arusaamise, mis teda kohapeal ees ootab. Projekti tulemusel 
on koostöös IT partneritega on loodud uute võimalustega ja uue disaini ning sisulehtedega koduleht, mis 
hakkab asuma aadressil www.saaremaaviikingid.ee 

OÜ SAARE PARTNER 4 088,82 2 453,29 Koduleht, tahvelarvutid ja valvesüsteem. Kõik vajalik, mis vajab Pritsumajas uuendamist. 

MOONSTAR OÜ 9 798,00 5 878,80 

Tarkvara soetusele eelnev audit ettevõtte põhitegevuse arendamiseks. Eesmärk on digitaliseerida alates 
müügitellimusest kuni lähetuseni. Tehniliselt lihtsustaks ja vähendaks see dokumentide paberile väljatrükkimist 
ja nendega füüsiliselt ringi liikumist. Ahel ise näeb välja järgnev: müügitellimuselt genereeritakse 
tootmistellimus (tootmine luuakse eelnevalt loodud retsepti põhjal), peale mida genereeritakse materjali 
nõudlus. Vastavalt nõudlusele ostetakse täpne kogus puuduolevat kaupa, mis omakorda aitab juhtida ja 
optimeerida ressursse (ladu, inimesed, finants). Peale seda toimub sissetulek/laokanded, ning toodetakse 
vastav tellimus, ning toimub lähetus koos vastavate mahakannetega. Directo. 

OÜ KURESSAARE 
JAHISADAM 6600,00 3960,00 Koduleht. Kuressaare Jahisadama kodulehe uuendustööd. 

XPRT OÜ 3 850,00 2 310,00 Koduleht loomanäkside müügiks e-poes  
SAAREMAA 
TOIDUFESTIVAL MTÜ 7 000,00 4 200,00 Koduleht arendus. EAS teenusdisaini meistriklass tulemuste rakendamine.  

LOSSI 6 APARTMENTS 
OÜ 13 336,50 7998,21 

Koduleht, Bränding, Mews Systems BV tarkvara integratsioon meie veebilehele ja litsentsi soetamine 
hotelli broneeringuid on võimalik teostada veebis, tasuda nende eest ja lisada hiljem ka muid teenuseid oma 
apartmentile. hotelli sisemine aruandlus, vakantsuse haldamine, kulude jaotus, külaliste puutevaba check-in ja 
out. jooksev montitooring tulemuslikkusest ja kuludest hotellis. 

KUNST JA PÄRIMUS OÜ 10 545,00 6 327,00 Koduleht, fotod. 

MÖNUS PAIK OÜ  3666,66 2199,99 Koduleht, Bränding. Tõlked, video- ja fotomaterjal. Väike alternarnatiivmajutust pakkuv glaping Leisi kõrval.  


