SA Järvamaa Arenduskeskuse 2006. a tegevusaruanne
Keskuse aasta tegevusaruandest soovime saada järgmist informatsiooni:
1. Ülevaade keskuse olulisematest projektidest/proaktiivsetest tegevustest


Järvamaa ettevõtjate edulood

Edulugude koostamise eesmärgiks on julgustada inimesi alustama ettevõtlusega,
küsima vajadusel nõu ja abi ning taotlema võimalikke ettevõtlusele mõeldud toetusi.
2005.a. kevad-suvel valmisid esimesed edulood Järvamaa Päevade raames.
Edulugude idee autoriks on Urmase Glase. Tänaseks päevaks on www.jarva.ee/jak
üleval 72 Järvamaa ettevõtja edulugu. Ettevõtjate edulugude projekti esitas Järvamaa
Omavalitsuste Liit Tunnusta ettevõtluse edendajat 2006 konkursile, kus Järvamaa
Arenduskeskuse projekt pälvis tunnustuse kohaliku ettevõtluse teerajaja kategoorias.
SA Järvamaa Arenduskeskus on projekti elluviija ja edasi arendaja.


Maakonna investeeringute kataloog

2006.a. korrastas SA Järvamaa Arenduskeskus maakonna infoportaalis www.jarva.ee
asuvat maakonna investeeringute kataloogi. Kataloogi täiendamine käis koostöös
omavalitsuste ja kinnisvaraarendajatega, kes said esitada vabasid objekte ja maid
investeeringute kataloogi üles panemiseks. Kataloogi uuendamise eesmärgiks on
muuta maakonda atraktiivsemaks ja pakkuda potentsiaalsetele investoritele
võimalikke investeerimisvõimalusi Järvamaale. Projektiga ühinesid need
omavalitsused, kellel oli vabu hooneid ja maid pakkuda.
SA Järvamaa Arenduskeskus on projekti koordineerija.


Stardiabi projektid ja ettevõtete külastus

2006.a. on Järvamaal ettevõtlike inimeste arv aktiviseerunud ja tõusnud on stardiabi
taotlejate arv. Võrreldes 2005.a. on taotlejate arv tõusnud kahelt taotlejalt
kolmeteistkümnele. 2006.a. novembri lõpu seisuga on toetust saanud kaheksa
ettevõtja ideed ja tegevused. Projektide tabavus on seni olnud 100%. Taotlejate arvu
tõus näitab, et ka põllumajanduslikus piirkonnas on võimalik erinevatel elualadel
edukalt äri ajada.
Positiivne ettevõtmine, mille tulemusena oli võimalus külastada stardiabi toetust
saanud ettevõtjaid, uurida nende hetkeseisu, rääkida tegevus- ja arengueesmärkidest
ning saada teada muredest ja ettepanekutest, mis ettevõtjatel on. Tagasiside saamine
oli oluline, kuna läbi selle oli võimalik jõuda ettevõtjate rõõmudele ja muredele
lähemale.


Järvamaa mittetulundusühenduste esimene tunnustamisüritus

2005.a. toimus esmakordselt SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel
kodanikuühenduste tunnustamisüritus koostöös ühendusega Kodukant. Tunnustamise
motoks on, et aasta tegijateks saavad need, kes on ühiskonnas midagi uut liikuma
pannud, loonud või muutnud, tunnustamist väärivad ka kõige väiksemad heateod, mis
on väärtustanud kohalikku elukeskkonda. Tunnustust jagati kolmes kategoorias -

Järvamaa 2006.a parim kodanikuühendus;
tubli algatus/tegu; missiooni
inimene/vabatahtlik aktiivne tegutseja.
SA Järvamaa Arenduskeskus oli projekti initsieerija ja koordineerija.
 Koolitus kodanikeühendustele “Planeerimine ja projektijuhtimine”
Koolituse üldine eesmärk oli Järvamaa kodanikeühenduste (sh seltsingute)
tegutsemisvõime ja tegevusaktiivsuse tõstmine. Otsesteks eesmärkideks olid meeskonnatöö kogemuse saamine; praktilisi oskuste saamine arengukava ja
projektikavandi koostamiseks; kodanikuühenduste konkurentsivõime tõstmine
erinevatest fondidest eraldatavatele tegevustoetuste ja investeeringute taotlemisel;
ühendustevahelise kogemustevahetamise aktiivsuse kasv.
SA Järvamaa Arenduskeskusele oli see projekt 2006.a. kõige positiivsema
tagasisidega koolitus. Hea on teha teistele head ja olla kasulik.


Järvamaa Arengulepe

Järvamaa Arenguleppele on alla kirjutanud 61 osapoolt, millega nad on otsustanud
märkida uut etappi Järvamaa arengus. Arenguleppe eesmärkideks on parandada
Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendada elanike tööhõivet,
sissetulekuid ja maakonna tuntust, muuta maakond atraktiivseks külastajatele,
investoritele ja spetsialistidele. Arengulepe sisaldab endas 93 erinevat tegevust, mis
on jagatud viide valdkonda: oskustega, haritud ja aktiivsed inimesed; elanikkonna
tervis ja sotsiaalne kaasatus; maakonna atraktiivsus ja identiteedi tunne; mitmekülgne
ja uuenduslik ettevõtlus; kaasaegne infrastruktuur. Järvamaa Arenduskeskus kui
maakonna arengumootoriks peetav organisatsioon, on valmis kandma initsiaatori rolli
kogu protsessi juhtimise juures ning tagama kõikide osapoolte nii kodanikeühenduste,
avaliku- kui erasektori vahel. Arenduskeskuse meeskond võtab enda peale suure
vastutuse, et panna kõik osapooled ühiselt püstitatud eesmärkide nimel tegutsema, et
saavutataks soovitud tulemused ning viiakse ellu kokku lepitud tegevused.


Järvamaa Infoportaal

SA Järvamaa Arenduskeskus haldab ja tegeleb Järvamaa Omavalitsuste Liidule
kuuluva infoportaali www.jarva.ee arendamisega alates septembrist 2006.a. Järvamaa
Infoportaal on loodud jaanuaris 2002.a. Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt.
Järvamaa Infoportaali tegevusideedeks on Järvamaa propageerimine järvalastele (e.
identiteedi tugevdamine); esmase info pakkumine eestlastele ja välismaalastele;
avatud teabekanal.
SA Järvamaa Arenduskeskus peab tagama portaali töö korraldamise läbi
maakonnauudiste koostamise ja toimetamise ning portaali sisuhalduse arendamise.


Meede 1.4. projekti „Järvamaa Omavalitsusametnike juhtimisalane
koolitus” koostamine ja ellu viimine.

Projekti
üldeesmärgiks
oli
Järvamaa
kohalike
omavalitsusametnike
haldussuutlikkuse tõstmine läbi juhtimisvõimekuse ja pädevuse suurendamise.
Projekti spetsiifilised eesmärgid saavutati järgnevalt:

1. Anti Järvamaa omavalitsuste ametnikele nii teoreetilisi kui laiapõhjalisi
praktilisi oskusi ja teadmisi omavalitsuste integraalse arengukava
koostamiseks, uuendamiseks, tegevuskavade koostamiseks ning sidustamiseks
omavalitsuste eelarvega.
2. Suurendati ja tugevdati koostööd omavalitsuste vahel valdkondlike ja
integraalsete arengukavade koostamisel ja elluviimisel. Jagati omavahelisi
kogemusi ning õpiti teiste vigadest ja kordaminekutest, toimus praktiliste
näidete varal.
Projekt andis oodatud tulemi, sest meil õnnestus kokku kutsuda omavalitsuste
spetsialistid, kes tegelevad arengukavadega, ning panna nad rääkima oma
kogemustest, vigadest, kordaminekutest ja tulevikus tehtavast. Omavalitsusametnikud
jõudsid arusaamisele, et arengukava koos tegevuskava ja eelarvega on omavalitsuse
igapäevane töövahend, mitte riiulitel tolmav materjal. Selle teadvustamine oli meie
üks eesmärkidest, et saadaks aru arengukava praktilisest väärtusest.
2. Läbiviidud infopäevad (kuupäev, teema, sihtrühm)
Arengupäev/infopäev/teabepäev – defineerimine seda ühtemoodi
a) Arengupäeva Järva-Jaanis toimus 7.märtsil, sihtgrupiks olid kohalikud
mittetulundusühingud. Arengupäeva teemadeks oli MTÜ raamatupidamine,
asjaajamine, asutamine, juriidilised tehingud ja rahastamisvõimalused.
b) Arengupäev Albus toimus 14. märtsil, sihtgrupiks olid ettevõtjad ja
mittetulundusühingud. Arengupäeva teemadeks olid ettevõtjatele äriplaani
koostamine ning rahastamisvõimaluste tutvustamine ning MTÜ-dele
arengukava koostamine.
c) Ettevõtlusalane infopäev Jänedal toimus 8.aprillil, sihtgrupiks olid MTÜ-de
esindajad. Infopäev teemaks oli ettevõtluse alustamisega seonduv.
d) Arengupäev Väätsal toimus 11.aprillil, sihtgrupiks olid MTÜ-de ja ettevõtjate
esindajad. Arengupäeva teemadeks olid raamatupidamise korraldamine,
asjaajamine ning juriidilised tehingud.
e) Kohalike omavalitsuste arendustöötajate infopäev toimus 13.aprillil.
Infopäeva teemadeks olid Ettevõtluspoliitika 2007-2013 ning Norra
finantsmehhanismide tutvustamine.
f) Arengupäev Imaveres toimus 26. aprillil, sihtgrupiks olid ettevõtjad ja MTÜde esindajad. Arengupäeva teemadeks olid ettevõtjatele Ettevõtluspoliitika
2007-2013 ning Norra finantsmehhanismide tutvustamine ning MTÜ-dele
asjajamise ja raamatupidamise ning Norra finantsmehhanismide tutvustamine.
g) Infopäev alustavale ettevõtjale toimus 28.aprillil. Infopäeva teemadeks olid
erinevate toetusvõimaluste ning maakonna alustava ettevõtja edulugude
tutvustamine.
h) Kohalike omavalitsuste infopäev Ida-Virumaal toimus 10.mail. Teemaks oli
tööstusparkide planeerimine Ida-Virumaa näitel.
i) Infopäev väikeettevõtjatele toimus 23. oktoobril, sihtgrupiks olid
väikeettevõtjad ja personalitöötajad. Infopäeva teemadeks olid töövaidlused
ettevõtetes ning kaubamärgiga seonduvad teemad.

j) Arengupäev Amblas toimus 6. novembril, sihtgrupiks olid MTÜ-d ja
ettevõtjad. Arengupäeva teemadeks olid alustamine, toetused, juriidilised
küsimused, rahastamisvõimalused.
k) Arengupäev Paide linnas toimus 9. novembril, sihtgrupiks olid MTÜ-d.
Arengupäeva teemadeks olid raamatupidamine, asjaajamine, juriidilised
küsimused, kodanike kaasamise teema.
l) Arengupäev Karedal toimus 14.novembril, sihtgrupiks olid ettevõtjad.
Arengupäeva teemadeks olid Ettevõtluspoliitika 2007-2013 põhisuunad,
arenduskeskuse teenused, võiamlikud toetusmeetmed.
3. Hinnang ettevõtjate nõustamisele
Nõustamiste hulk on 2006 aastal olnud võrreldes eelmiste aastatega mahukam, kuna
muutsime konsultandi töökohustusi. Konsultant tegeleb nüüd ainult ettevõtjatega ning
keskendub nende arengule ja nõustamisel suunatud teemadele. Arenduskeskuse
eesmärk on saada üha enam teada ettevõtjate probleemidest, tegemistest ja soovidest
ning vajadustest, et neile enam vajalikke, arendavaid ja huvitavaid tegevusi pakkuda.
Kuid tihti on ettevõtjate huvid ja ootused suuremad kui meie neile lahendusi suudame
pakkuda.
Kõneledes erinevatest ettevõtlustoetustest, siis stardiabi taotluste arv on võrreldes
2005.a. kordades tõusnud ning tõusnud on ka äriplaanide ja nõustamise kui protsessi
enda käik. Paraku on teiste toetusmeetmete nõustamine ja koostamine minemas
langevas trendis, kuna ettevõtjad ise on suutelised palju ära tegema ning loomulikult
on ka konsultatsiooni- ja koolitusfirmad agaralt neile oma teenuseid pakkumas.
Ettevõtjatele on see lihtsam, kuna nad ei pea ise taotluste koostamise peale palju aega
kulutama ning seda teenust on võimalik eraturu konsultantidelt sisse osta.
Arenduskeskuse suund ja eesmärk on kogu aeg olnud, et me ei kirjuta ettevõtjatele
taotlusi täies mahus valmis, vaid nõustame ja aitame neid jooksvalt nende koostamise
juures. Paljud 2006 aasta tegevused olid suunatud just ettevõtluse alustamisele,
tutvustamisele ja ettevõtluse propageerimisele. Loodame, et need tegevused aitasid
meie klientidel saavutada endale seatud eesmärgid.
Seoses keskuse töö ümberkorraldamisega on muutunud ka ettevõtjate sihtrühmaga
tegelemise intensiivus ja kvaliteet. 2006 aastaks püstitatud eesmärgid oleme täitnud
ning loodame, ert nii nõustamiste, taotluste kui ka ettevõtjatele suunatud ürituste arv
kasvab iga aastaga.
4. Hinnang omavalitsuste nõustamisele
2006 aastal on omavalitsused Arenduskeskuse tööd väga kõrgelt hinnanud meile
antud tagasisides ning kõik näitaja olid üle Eesti keskmise taseme. Siinkohal võiks
öelda, et omavalitsused on kohati väga passiivsed ning nendelt ei tule sisendit keskuse
tegevust jaoks ja nad ei too välja oma valla vajadusi. Ühisprojektide kokku leppimisel
ja ühistegevuste arendamisel ei ole maakonnas probleeme olnud – kõik on omavahel
kokku leppida suudetud. Probleemid on üksikute omavalitsustega ning nende
negatiivses häälestuses arenduskeskuse tegevustesse ja nõusatmisse, selle häälestuse
muutmisega tegeleme iga aasta, et ka 1-2 negatiivselt häälestatud omavalitsust saaksid
oma ootused ja soovitud teenused arenduskeskusest kätte. Üritame seda olukorda

parandada ning nendega veelgi enam tegeleda ja saada nendel oma tegevusteks
sisendeid. 2006 aasta alguses pidime võtma täiskohaga kohalike omavalitsuste
konsultandi tööle, kuid paraku ei leidnud sobivat inimest. Loodame, 2007.a. teises
pooles konsultandi koha täita. Konsultandi puudumise nõrk külg tuleb välja projektide
kirjutamise ja koostamise osas, kus arenduskeskuse panus peaks suurem olema.
Töötame selle nimel edasi Üldkokkuvõttes on mõlemad osapooled tegevustega rahul,
seda näitab ka omavalitsuste stabiilne baasfinantseerimine juba neli aastat ning
ühisporjektide olemasolu.
5. Hinnang mittetulundusühenduste nõustamisele
Nõustamiste toel on 2006 aastal Järvamaale tekkinud 11 uut mittetulundusühingut.
Võrreldes 2005 aastaga on 2006.a. asutatud vähem MTÜsid. Kontaktid MTÜ/SAdega
on pidevad, oma probleemide ja küsimustega pöördutakse ikka arenduskeskuse poole.
Oleme neile usaldusväärseks partneriks, kelle peale võib kindel olla ning et alati on
saadud vastused oma küsimustele. Kõik see on võimalik tänu pikaajalisele
järjepidevale tööle ja konsultandi kõrgele kompetentsile. Info liikumine ja selle
edastamine on läbi Arenduskeskuse olnud hästi operatiivne ning see jõuab kõigi
huvilisteni. Siiani on MTÜ/SAd Arenduskeskuse poolt saadavat teenust hinnanud
väga kõrgelt.
6. Hinnang keskuse tegevuskavas seatud eesmärkide täitmisele (aluseks võtta
keskuse 2006.a. tegevuskava)
Kokkuvõtlikult võib 2006.a. rahule jääda ning arenduskeskusele püstitatud eesmärgid
said täidetud.
2006.a. oli eriline ja tähtis selle pärast, et arenduskeskus osales maakondliku
arenguleppe protsessis ning võttis Järvamaa Arenguleppe ellu viimise eest vastutuse.
Samuti peame oluliseks sammuks maakonna infoportaali haldamist ning arendamist –
tegemist on suure ja maineka arendusprojetiga, mis kestab aastaid. Usun, et kõik
eelpool kirjutatud võib lühidalt kokku võtta sellega, et meil on hästi läinud. Järvamaa
Arenduskeskus on endale püstitatud eesmärgid täitnud. Oluliseks keskuse edasisele
arendusele on see, et valmis Järvamaa Arenduskeskuse uus strateegia perioodiks
2007-2010. Meil on järgmisteks aastateks suured eesmärgid seatud, mida üritame oma
väikese kollektiiviga ka ellu viia.

Nõustamismahtude tabel

Nõustatud alustavaid ettevõtjaid kokku
Esitatud Starditoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Starditoetuse abil tekkinud ettevõtete arv
Starditoetuse abil loodud töökohtade arv
Väljaspool Starditoetust nõustatud äriplaanide arv
Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil
tekkinud ettevõtete arv
Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil loodud
töökohtade arv
Tegutsevate
Nõustatud tegutsevaid ettevõtteid kokku
ettevõtjate
s.h. nõustatud EASi programmidest
nõustamine
Esitatud Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise taotlusi
(keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Esitatud Nõustamistoetuse taotlusi (keskuse nõustamise
abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Esitatud Ekspordiplaani taotlusi (keskuse nõustamise
abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Esitatud Koolitustoetuse taotlusi (keskuse nõustamise
abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Mittetulundus- Nõustatud mittetulundusühendusi kokku
ühenduste
Nõustatud mittetulundusühenduse asutamist
nõustamine
Loodud mittetulundusühenduste arv, kes kasutasid
keskuse nõustamist
Nõustatud mittetulundusühenduste projektide arv
Neist rahastatud projekte
Omavalitsuste Omavalitsuste nõustamisi kokku
nõustamine
Nõustatud omavalitsuste arengukavasid (arengukavade,
mitte nõustamiskordade arv)
Nõustatud omavalitsuste projekte (projektide, mitte
nõustamiskordade arv)
Neist rahastatud projekte
Alustavate
ettevõtjate
nõustamine

Katrin Puusepp
SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja
38 52 365
53 497 727
arenduskeskus@jarvamv.ee

arv
219
14
11
11
26
16
12
16
105
79
0
0
0
0
0
0
5
5
106
39
11
5
5
65
2
10
4

