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II TEGEVUSARUANNE

Infotegevuste elluviimine
Iduettevõtjate teadmiste ja oskuste arendamine
Tegevuse kirjeldus

Hinnang saavutatud tulemustele

Järvamaal ettevõtlusaktiivsuse hoogustamiseks korraldame piirkondlikke
arengupäevi igas omavalitsuses eraldi. Arengupäevade läbiviimisesse kaasame
Eesti Töötukassa ja Leader gruppide töötajaid. Arengupäevade ülesehitamisel
kasutame KOV arengukavasid, toome välja eesmärke ning püüame leida koos
lahendusi eesmärkide elluviimiseks ning arutame koostöös ettevõtjatega, kuidas
üheskoos kogukonda veelgi paremini arendada. Pakume kohapeal abi ja anname
nõu ettevõtjatele arendusküsimustes sh. tutvustame toetusi. Pakume tuge KOV
juhile ja arendusinimestele järgnevate aastate arendustegevuste planeerimisel
ning kitsaskohtadele lahenduste otsimisel. Arenduskeskuses loome ja levitame
samuti infomaterjale, seda kõike ettevõtjatele uue info jagamiseks. Keskendume
põhiliselt tegutseva ettevõtja puhul innovatsiooni populariseerimisele ning
ettevõtete ekspordivõimekuse arendamisele ning soovime kujundada inimestes
ettevõtlussõbralikku hoiakut. Korraldame samuti ettevõtjatele erinevaid
infojagamise üritusi. Sellel aastal on lisaks piirkondlikele arengupäevadele olnud
veel töötute inimeste grupinõustamised, turismiettevõtjate arengupäevad ning

Infot oleme jaganud üle 670 inimesele maakonnas, kes on saanud teada EAS ja
MAK teenustest ja toetusvõimalustest ning kes kindlasti on andnud infot ka
omakorda edasi oma tuttavatele ja sõpradele.

naiste motivatsiooniklubi. Nendel üritustel on osalenud kokku kokku 180 inimest.
Edastame erinevat informatsiooni ettevõtjatele meililistides, mida on saadetud
koostööpartnerite poolt ja uudiseid mida oleme ise kokku pannud
informatsioonina. Vahendame ka EAS poolt saadetud infokirju klientidele. Meili
listis on ca 490 kontakti. Oleme koostanud infomaterjale nii alustavale kui ka
tegutsevale ettevõtjale ning artikleid ettevõtluskeskkonna arengu teemadel, mida
kajastame arenduskeskuse kodulehel https://jarva.kovtp.ee. Suhtlus kohalike
ajakirjanikega on hästi sujunud, jagame nendega parimaid edulugusid nii
ettevõtlusest kui ettevõtlikkusest. Jooksvalt uuendame arenduskeskuse kodulehel
olevat informatsiooni, mis on mõeldud ettevõtjatele, kui ajakirjanikud on ka
tublid meie kodulehe lugejad ja seal oleva info kajastajad.
Ettevõtete nõustamine
Tegevus/Tulemus/kommentaar
Tegevuse kirjeldus

Hinnang saavutatud tulemustele

Sellel aastal on soovinud ettevõtlusteemalist nõustamisteenust 137 inimest,
kellega on viidud läbi 208 nõustamist. Klientide arv on võrreldes eelmise aasta
sama ajaga natuke vähenenud (8 inimest) aga suurenenud on nõustamiskordade
arv ehk 22 nõustamist on tehtud rohkem. Seega võib öelda, et enamik kliente
tuleb nõustamisele tagasi. Tegutsevatel ettevõtjatel on tõusnud huvi
arendustegevuste vastu ning seoses sellega uuritakse erinevaid EL perioodi
toetusmeetmeid. Ettevõtjate nõustamistest suurema osa ehk 80 % moodustavad
konsultatsioonid just alustava ettevõtjaga ja 20 % tegutseva ettevõtjaga.
Alustavatest ettevõtjatest ¼ on kuni 3 aastase tegutsemisperioodiga ettevõtted ja
¾ potentsiaalsed alustajad. Nõustamise kestus ühe kliendi kohta on olnud
keskmiselt 2 tundi. Nõustamise tulemusena kasvab olulisel määral ettevõtjate
ambitsioonikus, loovus, üldine ettevõtlikkus, sealhulgas positiivne hoiak
ettevõtlusega alustamise osas. Pakume alustavatele kui ka tegutsevatele
ettevõtjatele arengunõustamisi, mida sellel poolaastal on kasutanud 35 klienti,
kellest 20 peaksid jõudma või on jõudnud mediaanpalga maksmise võimekuseni
lähima aasta jooksul. Nõustamiste tulemusena on tänaseks registreerinud
potentsiaalsetest alustajatest oma ettevõtte äriregistris 17 klienti. Järvamaal
luuakse valdavalt mikroettevõtteid ehk 12 töötajaga meeskondi, tihti on need
pereettevõtted. Tegevusalad millega soovitakse alustada on küllaltki
traditsioonilised  jaekaubandus, iluteenused, auto remonditeenus, aiandus,
mesindus jne., uusi innovaatilisi ideid ettevõtjatel napib. Suurem osa ettevõtjate
nõustamisest toimub arenduskeskuses kohapeal. Nõustamise eesmärk on aidata
ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema
lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad.
Suuri muutusi nõustamiste osas Järvamaal ei ole. Küll võib aga välja tuua seda, et
kasvanud on selliste klientide hulk, kes soovivad nõustamist rohkem endale
enesekindluse leidmiseks kui soovivad erinevaid toetuseid taotleda. Toetused ei
ole alustajate hulgas enam nii populaarsed kui 58 aastat tagasi.
Proaktiivsete tegevuste kokkuvõte

Nõustatud on 137 klienti. Arengunõustamisi on olnud 20 kliendiga, kellest kõik
on jõudnud ühe lisa mediaanpalga maksmise võimekuseni. Starditoetuse
eelnõustamisi on olnud 2 ja mõlemad ettevõtted on saanud ka positiivse
rahastamisotsuse. Starditoetuse arengunõustamisi viidi läbi 2 ettevõttega.

Tegevus/Tulemus/kommentaar
Tegevuse kirjeldus

Hinnang saavutatud tulemustele

Maakonna konkurentsivõime tõstmiseks on vajalikud proaktiivsed tegevused
selleks et, ettevõtluskeskkonda arendada, ettevõtete võimekust tõsta ning
üleüldist ettevõtlusaktiivsust suurendada. Selliste tegevuste tulemusel luuakse
töökohti, mis omakorda tõstab piirkonna konkurentsivõimet. Sellel aastal olid
põhilised proaktiivsed tegevused järgmised: . alustava ettevõtja baaskoolituse
korralduslikud tööd, . ettevõtluspäeva ja ettevõtlusnädala korraldamine
maakonnas, . arengupäevade läbiviimine seitsmes omavalitsuses, .
turismiettevõtjatele arengupäevade korraldamine, . ettevõtjatele teabepäeva
korraldamine „earvetele üleminek“ , . MTÜ Loov Eestiga ühise programmi Loov
Eesti+Maa elluviimine meie maakonnas, . „Maale elama“ messil ja „Ettevõtjate
ja ülikoolide koostööfestivalil“ osalemine ning külastajate nõustamine.
Ettevõtjate töö märkamiseks ja ettevõtluse kui elustiili propageerimiseks viisime
läbi novembris kümnenda ettevõtlusnädala. Aasta aastalt on huviliste arv
kasvanud ning nende tagasiside paneb silmad särama ja võime öelda, et teeme
vajalikke asju. Ettevõtlusnädalal osales üle 6000 inimese, mis on aastate
võrdluses suurim. Populaarseimad sündmused olid Järvamaa mess, Järvamaa
ettevõtluspäev, majandusviktoriin koolinoortele, parimate ettevõtjate
tunnustamine ning ettevõtete külastused. Ettevõtlusnädala tegevustes oli meil 33
erinevat partnerit, kellega koostöö sujus hästi ning toimus 12 erinevat tegevust
(43 üritust) erinevatele sihtrühmadele. Arenduskeskusel sujub hästi koostöö
maakonna turismiorganisatsioonidega, korraldasime sellel aastal kaks
arengupäeva ja kaks ringreisi huvilistele  selliseid tegevusi teeme juba viiendat
aastat.

Erinevatel proaktiivsetel tegevustel on osalenud terve aasta jooksul ca 6175
inimest, kelle tegevuse tulemusena on piirkonna konkurentsivõime tõusnud ning
loodud kindlasti juurde töökohti.

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel
Kas planeeritud ja teostatud tegevuste vahel oli erinevusi?
Hinnang projekti perioodil saavutatule

Jah

Ei

Teie hinnang projekti perioodil eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele.
Selle aasta püstitatud eesmärgid on arenduskeskuse poolt saavutatud. Nõustatud on 137 klienti, kellest pooled omavad tugevamat potentsiaali arenguks, kui ainult
esmane baasnõustamine. Küll võib aga välja tuua seda, et kasvanud on selliste klientide hulk, kes soovivad arengunõustamist rohkem enesekindluse leidmiseks
muudatuste tegemisel kui erinevate toetuste taotlemiseks. Toetused ei ole ettevõtjate hulgas enam nii populaarsed kui 58 aastat tagasi. Ettevõtlusteadlikkuse
tõstmise tegevused alustava ettevõtja baaskoolitus, ettevõtluspäev ja ettevõtlusnädal õnnestusid suurepäraselt ning olid väga edukad. EAS ning MAK poolt
pakutavatest teenustest ja toetustest oleme jaganud infot 670 inimesele läbi eposti ja piirkonna arengupäevade ning meie kodulehekülge on külastatud 29 087 korda
ning erinevaid külastusi on olnud 5301.
Meil läheb hästi, sest kliendid armastavad meid!
III PROJEKTI INDIKAATORID

Olulised tulemused ja mõjud
Näitaja
2017
Nõustatud potentsiaalsete ja alustavate ettevõtete arv

137

Nõustatud alustavate ettevõtete arv, kes on jõudnud vähemalt 1 täiendava mediaanpalga võimekuseni

20

Positiivse eelhinnaguga EASile esitatud ja rahuldamisotsuseni jõudnud Starditoetuse eelnõustamise tulemusi

2

Positiivse eelhinnagu saanud, kuid EASi poolt mitterahuldamise otsuse saanud Starditoetuse eelnõustamise
tulemusi

0

EASi poolt rahastatud teiste meetmete taotlusi, mis valmisid keskuse nõustamise abil

0

Töötukassa poolt rahastatud toetuste taotlusi, mis valmisid keskuse nõustamise abil

7

Muid eelpool mainimata toetuseandjate poolt rahastatud toetuste taotlusi, mis valmisid keskuse nõustamise
abil

4

Nõustatud üle 3 aastaste ettevõtete arv (mille lisandväärtus on kasvanud vähemalt 15 % VÕI töötajatele
makstav palgakogum on suureneud vähemalt 20% VÕI ekspordikäive on suurenenud minimaalselt 10% ning
mitte vähem kui 10000€)

5

Lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades

43

Mentorklubi mentiide koguarv

0

Mentorklubi mentiide arv, kes saavutasid seatud eesmärgi

0

Mentorklubides osalejate keskmine hinnang mentorklubis osalemise kasulikkusele skaalal 010

0

MAK korraldatud ettevõtlusteadlikuse üritustel osalenute arv

99

MAK korraldatud ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalejate keskmine hinnang ürituse kasulikkusele skaalal 010 9,32

IV STRUKTUURITOETUSE SÜMBOOLIKA KASUTAMINE

Perioodi 20142020 rakenduskavadest toetust saanud projekte tuleb tähistada
vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded
ja kord”.

NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või täieliku
tagasinõudmiseni.

Lisainformatsiooni objektide tähistamine ja toetuse saamisest teavitamine leiate
struktuurifondide kodulehelt www.struktuurifondid.ee .
Täiendava informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust oma konsultandiga, helistage infotelefonil 6279 700 või saatke email
info@eas.ee

Märgistatud objekti nimetus

Märgistamise viis ja koht

V KINNITAMINE

Tegevusaruande kinnitamine ja esitamine
Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged

