PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE
EDENDAMISEKS TUGIPROGRAMMIDE ELLUVIIMINE PERIOODIL 2017–
2023
I Taotleja
Taotleja
Taotleja nimi

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus

Juriidiline vorm

Sihtasutus

Registrikood

90007098

taotleja on käibemaksukohustuslane
KMKR number
Kas taotleja on riigihankekohuslane?

JAH

Pangarekvisiidid
IBAN konto number

EE432200221021796826

Taotleja kontaktandmed
Telefon

Epost

Koduleht

385 2365

arenduskeskus@jarva.ee

http://jarva.kovtp.ee/uldinfo

Taotleja postiaadress
Rüütli 25 , 72713 Paide linn, Järva maakond, Eesti
Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi

KATRIN PUUSEPP

Isikukood

47503084919

Ametinimetus

juhatuse liige

Telefon

385 2365

Epost

arenduskeskus@jarva.ee

Esinduse alus

Juhatuse liige

Projektijuht

Nimi

KATRIN PUUSEPP

Isikukood

47503084919

Ametinimetus

juhatuse liige

Telefon

385 2365

Epost

arenduskeskus@jarva.ee

Partneri andmed
Jah

Kas projekti on kaasatud partner?

Ei

II Projekt
Projekti üldandmed
Projekti nimetus
Järvamaa ettevõtjate arengupotensiaali kasvatamine
Projekti alguskuupäev

Projekti lõppkuupäev

01.01.2017

31.12.2019

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele
Tegevuste eesmärgiks on Järvamaal tegutsevates ja alustavates ettevõtetes arengupotentsiaali leidmine
ning arendamine, mille läbi tõuseb nende võimekus  parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu
töötajatele. See eeldab ettevõtetes müügitulu kasvu ja kasumlikkuse suurenemist, parimal juhul
ekspordimahu suurenemist, mis kõik elavdab maakonna majandust. Projektis on planeeritud
kasusaajaid umbes 100 alustavat ja tegutsevat ettevõtjat, kes oodatult võiksid luua 20 töökohta
maakonda.
Projekti elluviimise asukoht
Järva maakond
Projekti eesmärk ja tulemused
Lühikirjeldus, milliseid tugiprogrammis toodud eesmärke ja milliseid tulemusi tahetakse selle projektiga
saavutada.

Tegevuste eesmärgiks on Järvamaal tegutsevates ja alustavates ettevõtetes arengupotentsiaali leidmine
ning arendamine, mille läbi tõuseb nende võimekus  parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu
töötajatele. See eeldab ettevõtetes müügitulu kasvu ja kasumlikkuse suurenemist, parimal juhul
ekspordimahu suurenemist, see kõik elavdab maakonna majandust. Projektis on planeeritud
kasusaajaid umbes 100 alustavat ja tegutsevat ettevõtjat, kes oodatult võiksid luua 20 töökohta
maakonda.
Alustavate ettevõtete tugevus peitub koostöös tegutsevate ettevõtjatega – olgu eesmärgiks siis
toodangu ühine turustamine või uute klientide ja investorite leidmine. Ettevõtjate arendamiseks
jätkame maakonna mentorvõrgustiku tegevustega, et toetada ja pakkuda arenguvõimalusi erinevatele
ettevõtjatele. Mentorvõrgustiku tegevuse hoogustamiseks pakume mentoritele erinevaid
arengutegevusi nagu kohtumised, koolitused ning kontaktreisid. See motiveerib neid olema mentor ja
paneb ettevõtjad ise mõtlema ka oma ettevõtte arenguvõimalustele. Mentorvõrgustiku kohtumistel
osalevad ka maakonnas alustavad ettevõtjad ning ettevõtluspesades tegutsejad.
Alustavate ettevõtjate arendustegevust soodustab kindlasti ettevõtjate omavahelised kohtumised. Seda
võib teha pakkudes õppereise tegutsevatesse ettevõtetesse. Arengureis on ettevõtjatele ärivõimaluste
loomine – tegevus, mis aitab kaasa ärikontaktide loomisele ja rahvusvahelise koostöö edenemisele,
sealhulgas ettevõtjate messikülastuste organiseerimine, kontaktürituste korraldamine. Planeeritavalt
korraldatakse 1 reis aastas, kus osaleb ca 8 ettevõtjat. Kolme aasta jooksul saab kasu ca 25 ettevõtjat.
Arengureisid välismaale on planeeritud läbi viia sektori põhiselt. Arengureiside ette valmistamisel
toimuvad eelkohtumised konkreetse sektori ettevõtjatega. Oluline on, et reisi fookus saab paika läbi
arenguprogrammi, mis pannakse kokku vastavalt sihtgrupi vajadusetele ning kaasatakse just neile
vajalikke eksperte.
TEGEVUS 1
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.
Oleme eelmisel perioodil loonud meie ettevõtjatel võimaluse võrgustuda ja toetanud tegevustega laia
põhjalise mentorvõrgustiku tekkimist. Kasusaajaid on eelmisel perioodil 34 erinevat ettevõtet.
Mentoreid on 25 ja mentiisid 9, kes on seotud mentorvõrgustiku tegevusega. Selline suur
mentorvõrgustik aitab kaasa ka paljude alustavate ettevõtjate enesekindluse leidmisel või probleemide
lahendamisel, sest nad on alustamisel soovinud leida toetajaid ning nõuandjaid tegutsevate
ambitsioonikate ettevõtjate hulgast. Selliste tegevustega arendame, kohalikku kogukonda tervikuna.
Kui vaadata täna maakonnas tegutsevaid väike või mikroettevõtjaid, siis neid iseloomustab madal
lisandväärtus ning madal investeerimisvõimekus. Tugiprogrammiga soovime leida lahendused
investeerimisvõimekuse tõstmiseks ja lisandväärtuse suurendamiseks läbi erinevate tegevuste, näiteks
arengureisid teiste ettevõtjate juurde, mis koosnevad teoreetilisest ja praktilisest poolest. See mida
arengureisidel kogetakse ja nähakse peaks motiveerima ettevõtjaid oma ettevõttes arengutegevusi läbi
viima  looma uusi töökohti või leidma arendustegevusteks koostööpartnereid. Arengureisid on
suunatud nii Eesti siseturule kui ka välisreisid kontaktide loomise eesmärgil konkreetsetes sektorites.
Arengureisil on osalenud eelmisel perioodil 20 erinevat ettevõtet. Arengureiside vajadused, sihtgrupid
ja arenguteemad on välja kasvanud eelmise perioodi tegevustest ja osalejatest.

Tegevus 1 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid
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kes oodatult on suutnud
luua 20 töökohta ning
50% neist on suutnud
lisandväärtust
suurendada
Tegevustes on osalenud
umbes 100 alustavat ja
tegutsevat ettevõtjat,
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Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.
Keskuses töötab väga kogenud ettevõtluskonsultant, kes igapäevaselt nõustab ettevõtjaid ja suhtleb
nendega pidevalt ning on kursis nende vajadustega. Ettevõtluse suuna tegevuste elluviimist toetab
noorte ettevõtlikkuse koordinaator. Asutuse juht tagab töötajale võimalikud ja vajalikud ressursid töö
parimaks korraldamiseks. Raamatupidaja toetab aruandluse ja kuludokumentide õigeaegse ja korrektse
vormistamisega. Koostööd projekti edukaks realiseerumiseks tehakse piirkonna ettevõtjate ja MTÜ
Mäo Keskusega. Projekti omafinantseeringu tagab Järvamaa Arenduskeskus Järvamaa Omavalitsuste
Liidu toega.
Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid
Osalejate varajane otsimine, isiklik lähenemine

Potentsiaalsete osalejate vähene huvi

ettevõtjale teenuste pakkumisel. Vähese huvi
puhul saame kaasata ka naabermaakondade
ettevõtjaid oma maakonna tegevustesse.

Osalejad registreerivad aga jätavad kohale

Teavitame kaasnevatest kohustustest

tulemata

eelregistreerimisel

Mentorite vähene huvi vabatahtliku tegevuse osas

Motiveerime mentoreid võimalusega osaleda
arengureisidel eelisjärjekorras

Tegevuste jätkusuutlikkkus
Tegevused on jätkusuutlikud ning kõigi järgmise perioodi tegevustega on planeeritud jätkata aastatel
20202023
TEGEVUS 2
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 2 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuse jätkusuutlikkus

TEGEVUS 3
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 3 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

TEGEVUS 4
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 4 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

TEGEVUS 5
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 5 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus
Tegevuste jätkusuutlikkus

TEGEVUS 6

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 6 alategevused
Tegevus_6
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

III Eelarve
Eelarve
Nr.
1

Tegevuste kirjeldus kululiikide
lõikes

Nimetus

Kommentaar

Kogu
maksumus

Tegevus 1

72 630,00

1.1 Tegevus 1

72 630,00
Võrgustikus olevatele
mentoritele ja
alustajatele kohtumiste
ning koolituste
korraldamine
siseriiklike arengureiside
korraldamine

Kohtumised ja
koolitused toimuvad 4

28 815,00

korda aastas

2 reisi aastas

16 815,00

välis arengureiside
korraldamine
konkreetsele sihtgrupile 1 välis arengureis
koos arenguprogrammi aastas
läbi viimisega ja

27 000,00

ekspertide kaasamisega
7

Otsene personalikulu  VTA

7.1 Otsene personalikulu

15 800,00
15 800,00

50 tööpäeva aastas,
personalikulu
8

405 töötundi, 0,2
kohta

15 800,00

Kaudsed kulud

2 370,00

8.1 Kaudsed kulud

2 370,00
2 370,00
Projekti maksumus kokku: 90 800,00

Finantseerimine
Projekti eelarve:

90 800,00 EUR

Toetusena taotletav summa:

76 272,00 EUR

84,00%

Omafinantseering:

14 528,00 EUR

16,00%

Finantseerimine kokku:

90 800,00 EUR

100,00%

IV Täiendav info
Projekti tulemused ja väljundid
2019
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

100

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

0

Projekti indikaatorid
Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Toetav

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Neutraalne

Vahearuande perioodid ja kulude jaotus perioodidel
Jah

Kas taotleja soovib esitada vahearuandeid?

Ei

Vahearuande perioodid ja kulude summa
Perioodi alguskuupäev

Perioodi lõppkuupäev

Perioodi kulude summa (toetus +
OF)

01.01.2017

31.12.2017

30 267

01.01.2018

31.12.2018

30 267

01.01.2019

31.12.2019

30 266

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud

Kas projektile on toetust taotletud teistest allikatest?

V Esitamine
Taotleja kinnitus

Jah

Ei

TAOTLEJA KINNITUS
Allkirjaga annan EASile nõusoleku:
l

järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile;

l

taotleja suhtes Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks.

l

taotluse menetlemise ja vaidemenetlusega seonduvate dokumentide, sealhulgas taotluse kohta tehtud otsuse ja vaideotsuse, kättetoimetamiseks
elektrooniliselt.
Allkirjaga kinnitan järgnevat:

l

kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad

l

taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele

l

toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud

l

projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

l

taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh
Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte

l

toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10

l

taotleja on teadlik, et perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse

l

EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks

l

taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud
finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse §
22 lõikes 3 nimetatud alused

l

taotleja ja partner nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse alusel

l

taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet
käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle

l

taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele

l

taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse
tegemist

l

taotleja on perioodi 20072013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse
ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise
tähtpäev on saabunud

l

taotlejal ja partneril või nende seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 260¹, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust

l

taotleja ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud

l

taotlejal ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele

l

taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis, sundlõpetamis või pankrotimenetlust ega tehtud
pankrotiotsust

l

taotlejal ja partneril ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla
ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja partner on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse

l

taotlejal ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus
vastavalt meetme määrusele

l

taotleja ja partner ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse
(EL) nr 651/2014 artikkel 2 punkti 18 mõttes

l

taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga.

