SA Järvamaa Arenduskeskuse 2012 tegevuskava

aasta plaan
2012. aasta tegevused

valdk
ond
liik

Tegevuse nimi

ühik

EV

INFO

infolistide haldus,
infokirjad

kmpl

INFO

info kogumine,
haldamine ja analüüs

kmpl

1

INFO

infopäringutele
vastamine, eraturu
kontaktide
vahendamine

korda

1

INFO

info esitlemine
veebivahendite abil

EV
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1
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INFO

AEV kaardistamine

tk

NÕU

PEV alustamise
nõustamine

klienti

4

2

EAS
BF%

EAS
baasfinantseeri Tegevuse eesmärk, MIKS tehakse ja oodatav tulemus, MIS
mise tunde
näitab, et saavutasime.

I pa

Tegevuste kirjeldus e. MIDA
täpselt tehakse ja millele
tööaega kulub

Kaasrahastajad, nende panuse
suurus, partnerid jm. lisainfo

ühikuid
tehtud

II poolaasta

aega
kulunud

ühikuid
tehtud

aega
kulunud

100%

30 Ettevõtjatele on edastatud valdkonda puudutavat infot

Konsultant koondab aktuaalse
info ning selekteerib kasusaajatele
vajaliku ja edastab huvipooltele.

1

15

1

32

20

100%

Valdkondliku töö teostamiseks vajaliku statistika ja
20 informatsiooni läbi töötamine

Informatsiooni otsimine
internetist, kohtumine erinevate
partneritega ja info jagamine ning
analüüs

1

10

1

32

10

100%

10 10-l korral on kliendid suunatud eraturukonsultantide poole

Info läbi töötamine ja aktuaalse
ning õige info edastamine
klientidele

1

4

7

14

100%

Aastaringselt toimub arenduskeskuse koduleheküljele
informatsiooni edastamine ja lehe edasi arendamine,
50 täiendamine (www.jarva.ee/jak).

Valdkondliku info edastamine ja
info ülesse panemine
arenduskeskuse koduleheküljele
www.jarva.ee/jak

1

25

1

40

100%

Erinevate ettevõtmistega muudetakse sihtrühmade hoiakuid
ja suhtumist ettevõtlusesse, aktiivsesse ellu. Maakonna lehe
ja 12 omavalitsuse lehti kasutatakse aastaringselt
arenduskeskuse informatsiooni edastamiseks; teavitamine
erinevatest rahastamisvõimalsutest erinevatele
Konsultant koostab valdkondlikke
sihtrühmadele, arvamus ja teavitamisartiklid, teemapõhised artikleid ja edastab
40 artiklid, koolituste ja seminaride reklaamid ning tutvustused. meediakanalitesse.

2

20

3

25

100%

Teabepäevadel/ümarlaudadel on osalenud 40
mittetulundusühenduste või seltside/seltsingute liiget ning
saanud vajaliku informatsiooni oma tegevust puudutavatele
küsimustele, tutvustatud võimalusi
64 programmeerimisperioodil.

Tööaeg kulub info/teabepäevade
ettevalmistamisele, nende läbi
viimisele ning aruandlusele

2

32

1

32

30

50

40

64

110

44

100%

Kaardistatud on maakonna ettevõtlus - sektorite, ettevõtete
suuruse, ekspordivõimekuse jm. näitajate põhjal. Ettevõtete
analüüs ja kliendibaasi loomine toimub vastavalt EAS
44 tellimusele.

Tööaeg kulub ettevõtjatega
suhtlemisele ja Navisioni
täitmisele

38

22

32

22

50

60

100%

60 Arenduskeskuse abiga on alustanud tegevust 10 uut ettevõtet Tööaeg kulub nõustamisele

20

19

13

26

100%

Nõustamise käigus ning sellele tulemusel on 50 ettevõtjat
koostanud äriplaani oma ettevõtte alustamiseks, edasi
arendamiseks sh. on arvestatud nii erinevad projektikonkursid
maakonna omavalitsustes, tööhõiveametis, pangale
esitatavad plaanid ning ka stardiabi esitavate ettevõtjate
150 äriplaanid.
Tööaeg kulub nõustamisele

26

78

12

80

Tööaeg kulub nõustamisele

2

1,45

4

6,55

Tööaeg kulub nõustamisele

3

2,25

1

1,75

NÕU

PEV äriplaani
nõustamine

EV

NÕU

PEV projektitaotluste
konsulteerimine

klienti

25

40

100%

EV

NÕU

PEV muu nõustamine

klienti

5

4

100%

Nõustatud on 25 klienti, kellest toetust on saanud 10
40 ettevõtja äriplaanid
5 Potensiaalset alustavat ettevõtjat on nõustatud teda
4 vajalikel ja aktuaalsetel teemadel

EV

NÕU

AEV alustamise
nõustamine

klienti

6

10

100%

6 alustanud ettevõtja nõustamine erinevates alustamise
10 küsimustes, mis on protsessi käigus üles kerkinud

Tööaeg kulub nõustamisele

11

12

4

7

EV

NÕU

AEV äriplaani
nõustamine

klienti

5

8

100%

5 alustanud ettevõtjat on nõustatud nende koostatud
8 äriplaani teemadel sh finantsides

Tööaeg kulub nõustamisele

14

58

1

8

EV

NÕU

AEV projektitaotluse
konsulteerimine

klienti

5

8

100%

5 alustanud ettevõtjat on nõustatud nende poolt koostatud
8 või koostamisel olevate projektitaotluste osas.

Tööaeg kulub nõustamisele

5

5,6

6

10,4

JAK konsultandi osalemine ekspertkomisjonides, taotluste ja
äriplaanide läbi töötamine ja hindamine ning rahastamisele
edastamine. 5 taotluse hindamine. Põhiosa (90%) on
nõustatud raamatupidamisalaste küsimuste osas ning 10% on Tööaeg kulub nõustamisele,
nõustatud finantsküsimustes. Põhiliselt pöörduvad kliendid
projektide lugemisele ja
5 raamatupidamisalaste küsimustega arenduskeskusesse
tagsisidestamisele

4

3,1

4

3,9

EV

klienti

50

150

EV

NÕU

AEV muu nõustamine

klienti

5

5

100%

EV

NÕU

TEV nõustamine

klienti

10

20

100%

Arenduskeskuse abiga on nõustatud 10 tegutsevat ettevõtjat
20 (teemad: projektid, äriplaanid, taotlused, arenguplaanid).

Tööaeg kulub nõustamisele

15

21,2

6

12,8

EV

NÕU

Grupinõustamisi

üritust

4

16

100%

16 Turismiettevõtjatele 4 grupinõustamise läbi viimine.

Tööaeg kulub nõustamisele

2

8

3

48

EV

EV

EV

EV

EV

PRO

PRO

Järvamaa
Ettevõtlusnädala
korraldamine

Järvamaa
turismiasjaliste
ühistegevuse suunamine
ja soodustamine
kmpl

PRO

Maakonna
turismiturunduskava
koostamine

PRO

Paide ja Türi kui
tõmbekeskuste ning
nende ümberkaudsete
alade
ettevõtlusvaldkonna
võimaluste ja
hetkeolukorra analüüs

MUU

kmpl

tk

Koostöö
partnerorganisatsioonid
ega
tk

EV

MUU

EV

MUU

EV

MUU

Koolitus ettevõtjatele

MUU

EV

MUU

EV

KOOL

EV-baaskoolitus

KOOL
KOKKU

MTÜ

INFO

koolitus
t

100%

1

1

162

120

152

Ettevõtlusnädala ürituste
planeerimine, läbi rääkimiste
pidamine partneritega,
lisarahastuste leidmine,
ettevõtlusnädala ürituste
korraldamine, aruannete
koostamine.

infolistide haldus,
infokirjad

konsult
anti

Kaasrahastajaks Järvamaa
Omavalitsuste Liit, ei rahasta
tööaega, vaid ürituste läbi viimist.
Samuti rahastab tegevusi Järva
Maavalitsus

1

16

1

285

Leader projekt "Piirkonna
turismiorganisatsioonide
koostöövõrgustiku arendamine"
ellu viimine ja juhtimine.
Arenduskeskuse konsultant juhib
kogu projekti ja protsessi nn.
suhtleb osalejatega, aitab ja
konsulteerib kodutööde
koostamist, valmistab koos
koolitajaga ette koolituspäevad.

100%

162

1

81

1

102

100%

Maakonna turismi turunduskava koostamine lähtuvalt
turismiatraktsioonide ja organisatsioonide turunduskavadest.
Maakonna turunduskava koostatakse ettevõtjate poolt
koostatavate turunduskavade põhjal, mille põhjal
koondatakse maakonda puudutav informatsioon ühtseks
tervikuks. Arenduskeskus veab maakondliku turunduskava
Maakonna turunduskava kokku
koostamise protsessi, töötab läbi ka erinevad
kirjutamine ja koostamine,
120 turismivaldkonda puudutavad alusdokumendid.
suhtlemine partneritega

1

20

1

100

100%

Paide ja Türi kui tõmbekeskuste ning nende ümberkaudsete
alade ettevõtlusvaldkonna võimaluste ja hetkeolukorra
Aeg kulub seminaride
Kaasrahastajaks Järvamaa
kaardistamine, 3 piirkondliku kohtumise korraldamine ja läbi ettevalmistamisele, läbi viimisele Omavalitsuste Liit, ei rahasta
152 viimine, tulemuste analüüs edasiste tegevuste planeerimiseks ja järelduste tegemisele
tööaega, vaid ürituste läbi viimist

0

0

1

16

1

9

1

24

100%

Koostöö arendamine MTÜ Mäo Keskuse ja erinevate
ettevõtjaid koondavate ühendustega. Osaletakse ühistel
nõupidamistel, arutatakse ideid ja mõtteid projektide
realiseerimiseks. Kootöös korraldatakse koolitusi, hakatakse
läbi viima igakuiseid raekojaseminare. Tegevusi ja mõtteid
24 tuleb aasta jooksul juurde. Toimub pidev infovahetus.

1

32

100%

Väikeettevõtjate keskkonnaalase baasnõustamine (EcoTips)
32 pilootprojektis osalemine

Väikeettevõtjate keskkonnaalase
baasnõustamine (EcoTips)
pilootprojektis osalemine

1

8

1

32

100%

32 1 koolitugrupi komplekteerimine.

1 koolitugrupi komplekteerimine.

1

4

1

10

1

32

100%

Koolitusele otsitakse rahastust Leader meetme kaudu
32 projektipõhiselt

Projekti rahastamisel projekti
tegevuste ellu viimine ja projekti
koordineerimine.

1

32

1

24

100%

Korraldatakse 2 alustava ettevõtja koolitust, mille tulemusena
valmib koolitusel osalejatel äriplaan. Osaleb 20 huvilist, neist
10 esitab koolituse lõpuks äriplaani ning vähemalt 1 koolituse
lõpetanud esitab taotluse stardiabi programmi ning see saab
64 positiivse otsuse

Tööaeg kulub koolituste gruppide
komplekteerimisele, nendega
suhtlemisele, osalemisele
koolitustel ja kohapealne
operatiivne nõustamine,
koolitajate toetamine koolituse
käigus vajadusel.

1

32

1

32

1

40

1

24

1

40

1

24

Konsultandi tööaeg, mis kulub
erinevate teemade ja materjalide
lugemisele, läbi töötamisele.
Oluline osa nõustamise
ettevalmistamisel.

1

80

1

90

Konsultant koondab aktuaalse
info ning selekteerib kasusaajatele
vajaliku ja edastab huvipooltele.

1

10

1

10

2

64

Kohtumine
partnerorganisatsioonidega,
erinevate ürituste ühine
planeerimine ja korraldamine

1

24

100%
EAS koolitused ja
infopäevad MAKile, sh
suve ja talveseminar

Enesearendus
EV
EV

koolitus
t

300

Leader projekt "Piirkonna turismiorganisatsioonide
koostöövõrgustiku arendamine" ellu viimine ja juhtimine. Antud
projekt aitab kaasa piirkonna turismiorganisatsioonide, maakonnaning Põhja-Eesti regiooni turismiasjaliste koostööle ja arengule, läbi
konkreetsete ühisturundustegevuste. Projekti käigus planeeritakse
koolitusi, arutelusid ja ideede kogumisi, mille tulemusel valmib
piirkonna turismiorganisatsioonide ühine turunduskava.
Turunduskava allkirjastatakse osalenud organisatsioonide poolt.
See dokument on aluseks nii piirkonna kui ka maakonna
arendustöötajatele, et abistada turismiorganisatsioone nende
plaanide elluviimisel. Koolitatud on hinnanguliselt 20 Järvamaa
turismiorganisatsiooni esindajat, kes tegelevad turismiteenuste
pakkumisega. Projekti lõpuks on valminud igal osalejal oma
organisatsiooni turunduskava, mis annab ülevaate kellele, mida ja
kuidas pakutakse. 2012 aastal on planeeritud 9 koolituspäeva ja 2
päevane õppereis, mille sihtgrupp selgub osalejate soove
arvestades. Iga koolituse vahele jääval ajal on kõigil osalejatel vaja
ette valmistada ja teha ära kodutöö, et lõpptulemusena valmiks igal
ettevõtjal oma organisatsiooni turundusplaan. Arenduskeskuse
konsultant juhib kogu projekti ja protsessi nn. suhtleb osalejatega,
aitab ja konsulteerib kodutööde koostamist, valmistab koos
koolitajaga ette koolituspäevad.

1

Väikeettevõtjate
keskkonnaalase
baasnõustamise
(EcoTips) pilootprojektis koolitus
osalemine
t
koolitus
VKE arenguprogramm
t

EV

1

Korraldada 6 ettevõtlusnädal teisel novembrikuu nädalal. 5
päeva jooksul planeerime erinevaid üritusi erinevatele
sihtgruppidele nn. ajurünnakud, erinevad seminarid, toodete
tutvustused, ettevõtete külastused, kutsekoolides avatud uste
päev ettevõtjatele jne. Ettevõtlusnädal toimub novembrikuu
teisel nädalal koostöös partneritega. Järvamaa
Ettevõtlusnädalat on aidanud peale EASi rahastada Järvamaa
300 Omavalitsuste Liit jaJärva Maavalitsus.

1

120

100%

konsult
anti

1

175
1792

100%

kmpl

1

20

100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt korraldatavatel
120 teabepäevadel, koolitustel ning suvisel/talvisel seminaril.

Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase kirjanduse
läbitöötamine, loengute ja ettekannete pidamine. Kuni 10%
175 tööajast.
1792

20 MTÜdele on edastatud valdkonda puudutavat infot

MTÜ

MTÜ

MTÜ

INFO

info kogumine,
haldamine ja analüüs

INFO

info esitlemine
veebivahendite abil

INFO

Töö meediaga

kmpl

kmpl

korda

1

1

8

10

50

90

100%

Valdkondliku töö teostamiseks vajaliku statistika ja
10 informatsiooni läbi töötamine

Informatsiooni otsimine
internetist, kohtumine erinevate
partneritega ja info jagamine ning
analüüs

1

5

1

5

100%

Aastaringselt toimub arenduskeskuse koduleheküljele
informatsiooni edastamine ja lehe edasi arendamine,
50 täiendamine (www.jarva.ee/jak).

Valdkondliku info edastamine ja
info ülesse panemine
arenduskeskuse koduleheküljele
www.jarva.ee/jak

1

10

1

10

100%

Tihedat koostööd teeb arenduskeskus kohaliku raadio
Kumaga, kus kajastatakse erinevaid valdkonnaga seonduvaid
küsimusi. JAKil on Kuma raadios oma saade "Edulugu", mis
toimub 1x kvartalis 4 kuni 6 korda aastas. Erinevate
ettevõtmistega muudetakse sihtrühmade hoiakuid ja
suhtumist ettevõtlusesse, aktiivsesse ellu. Maakonna lehe ja
12 omavalitsuse lehti kasutatakse aastaringselt
arenduskeskuse informatsiooni edastamiseks; teavitamine
erinevatest rahastamisvõimalsutest erinevatele
sihtrühmadele, arvamus ja teavitamisartiklid, teemapõhised
90 artiklid, koolituste ja seminaride reklaamid ning tutvustused.

Tööaeg kulub raadiosaate läbi
viimiseks, saadete teemade ja
esinejate leidmise ning
ettevalmistamiseks. Konsultant
koostab valdkondlikke artikleid ja
edastab meediakanalitesse.

5

30

15

40

Tööaeg kulub info/teabepäevade
ettevalmistamisele, nende läbi
viimisele ning aruandlusele

2

25

3

25

Tööaeg kulub MTÜde suhtlemisele
ja Navisioni täitmisele

1

13

1

10

MAKIse infosüsteemi
administreerimine

1

110

1

82

6

34,25

10

50

Tööaeg kulub nõustamisele

25

103,4

20

60

Tööaeg kulub nõustamisele

11

28

5

25

Projektitaotluste lugemine,
nõustamine, tagasisidestamine,
kliendi kohtumised

32

104,35

20

120

6

30,12

10

40

MTÜ

INFO

info- ja teabepäevade
korraldamine

kmpl

2

64

100%

Teabepäevadel/ümarlaudadel on osalenud 40
mittetulundusühenduste või seltside/seltsingute liiget ning
saanud vajaliku informatsiooni oma tegevust puudutavatele
küsimustele, tutvustatud võimalusi
64 programmeerimisperioodil.

MTÜ

INFO

A-MTÜ kaardistamine

kmpl

1

32

100%

Kaardistada maakonda tekkinud uued MTÜd, kvartalis a 8
32 tundi

MTÜ

INFO

MAKIS

kmpl

1

192

100%

MTÜ

NÕU

MTÜ alustamise
nõustamine

klienti

11

70

100%

MTÜ

NÕU

MTÜ juhtimise ja
arendamise
konsulteerimine

klienti

51

120

100%

MTÜ

NÕU

MTÜ majandustegevuse
konsulteerimine
klienti

14

10

100%

MTÜ

NÕU

MTÜ projektitaotluse
konsulteerimine

klienti

46

230

100%

Arenduskeskuse nõustamise läbinud klientidest on esitanud
vähemalt 20 MTÜd projekti erinevatesse programmidesse
230 ning need on ka positiivselt rahuldatud

MTÜ

NÕU

MTÜ muu nõustamine

klienti

20

100%

20 5 MTÜd on nõustatud erinevatel eluliselt olulistel teemadel.

MTÜ konsultandi osalemine MAK infosüsteemis
192 moderaatorina.

70 Maakonnas on tegevust alustanud 11 uut MTÜd või seltsingut Tööaeg kulub nõustamisele

Nõustatud on 51 MTÜd/seltsi/seltsingu esindajat ja aidatud
120 igapäevaküsimustele vastuseid leida.
14 klienti on nõustatud peamiselt raamatupidamisvaldkonna
10 teemadest, kuna see on seltsidele/MTÜdele kõige raskem.

Tööaeg kulub nõustamisele

MTÜ

MTÜ

MTÜ

MTÜ

MTÜ

MTÜ

MTÜ

PRO

Leader programmide
nõustamine

PRO

Maakonna spordi
arengukava koostamine kmpl

MUU

MUU

MUU

Kodanikuühiskonna
konverentsi
korraldamine

korda

kmpl

Koostöö
partnerorganisatsioonid
ega
korda

MTÜ baaskoolitus

MUU

MTÜ arenguprogramm

MUU

MTÜ teemakoolitused
lähtuvalt
koolitusvajadusest

koolitus
t

koolitus
t

koolitus
t

1

1

1

1

1

1

38

110

160

40

20

40

40

100%

Maakonna Leader piirkondade nõustamine, kaasa töötamine
ja programmides eksperdina osalemine.Tööaega ei tasustata
38 eraldi

Tööaeg kulub projektide
nõustamiste, lugemise ja
tagsisidestamise peale.

1

19

1

10

100%

JAK konsultant on kaasatud maakonna spordi arengukava
koostamise ja juhtimise protsessi. Arengukava peab valmima
2012 aasta jooksul. Tegevus on lisatud Järvamaa
110 Omavalitsuste Liidu baasfinantseeringu lepingusse.

Kaasrahastajaks Järvamaa
Omavalitsuste Liit, ei rahasta
tööaega vaid seminaride läbi
viimist

1

50

1

60

100%

Iga-aastase kodanikeühiskonna konverentsi korraldamine
novembri lõpus. Konverentsi teema selgub sügisel 2012.
Samas toimub ka parimate tunnustamine. Kaasrahastajaks
160 JOL.

Iga-aastase kodanikeühenduste
konverentsi ettevalmistavate
tegevuste planeerimine,
konverentsi korraldmine ning
lõpparuannete koostamine
aprtneritele.

1

100

1

250

100%

Koostöö edasi arendamine Kodukant Järvamaa, Leader
piirkondade ühenduste ja põllumajandusühenduste MTÜ
abiks Põllumehega. Info ja klientide vahendamine, suunamine
ja kaasa löömine erinevates üritustes. Koostöö on nende
organisatsioonidega toimunud koolituste ja infopäevade
korraldamisel, strateegiliste plaanide koostamisel, tegevuste
kooskõlastamine ja koordineerimine maakonna tasandil.
Samuti toimub organisatsiooni kui terviku nõustamine
erinevatel teemadel. Osaletakse nõupidamistel, kaasatakse
40 eksperdina erinevatesse protsessidesse.

Kohtumine
partnerorganisatsioonidega,
erinevate ürituste ühine
planeerimine ja korraldamine

1

25

1

15

100%

Alustavatele ja tegutsevatele MTÜdele suunatud
baasteadmiste koolituse läbi viimine. Osaleb vähemalt 8
20 MTÜd.

Baaskoolituse ettevalmistavate ja
jätkutegevuste korraldamine,
koolituse tervikliku korralduse
eest vastutamine, osalemine
koolitusmoodulites.

1

20

100%

40 MTÜ juhtidele mõeldud koolituse korraldamine

Juhtide arenguprogrammi
koolituse reklaamimine, osalejate
registreerimine ning koolituse
ettevalmistamine ja koostöö
tegemine koolitajaga.

1

40

1

40

100%

Koolituskavade koostamine kaks
korda aastas, koolituste
ettevalmistamine, läbi viimise
korraldamine ning aruannete
40 Erinevate väikeprojektide korraldamine lähtuvalt vajadustest. koostamine

1

15

2

30

1

180

1

30

2

60

1

50

Järvamaa Kodanikuühiskonna arengukava tegevuste
elluviimine:
- Arengukava juhtgrupi kokkusaamiste korraldamine
(juhtgruppi kuuluvad arengukava peamised elluviijad ja
tegevuste initsieerijad) (vähemalt 5 kohtumist aastas)
- Ümarlaudade põhjal heade tavade ja koostöö dokumentide
väljatöötamine
- Ümarlaudadest ja heade tavade koostamisest tekkiva
koostöövõrgustiku loomine ja hoidmine – nii, et igas
omavalitsuses oleks vähemalt üks inimene, kes
kodanikuühiskonna teemaga tegeleks, vajadusel neid aitaks,
toetaks ja nõustaks
- Arengukava teistes töögruppides osalemine
- Arengukava järelseire ja uuendamise läbiviimine
- Arengukavale uute liikmete värbamine (liikmed on need kes
viivad ellu arengukava tegevusi või lisanduvad uute
tegevustega mis aitavad arengukava eesmärke ellu viia)

MUU

Koostöövõrgustike
arendamine Järvamaa
Kodanikuühiskonna
arengukava tegevuste
kaudu

kmpl

MTÜ

MUU

Euroopa Vabatahtliku
tegevuse aasta raames
piirkondliku koolituse
korraldamine

koolitus
te arv

MTÜ

MUU

Osalemine Järvamaa
Arengustrateegia
väljatöötamisel

tk

MTÜ

KOOL

EAS koolitused ja
infopäevad MAKile, sh
suve ja talveseminar

konsult
anti

MTÜ

1

1

1

220

120

100%

100%

220

JAK konsultant on osalenud EASi poolt korraldatavatel
120 teabepäevadel, koolitustel ning suvisel/talvisel seminaril.

Konsultandi tööaeg kulub
juhtgrupi kokkusaamiste ette
valmistamisele, koosolekute läbi
viimisele, jätkutegevuste
planeerimsiele ja nendes
osalemisele

1

50

Enesearendus
MTÜ
MTÜ

KOOL
KOKKU

KOV

INFO

KOV

INFO

KOV

KOV

KOV

KOV

KOV

KOV

KOV

konsult
anti

1

62
1758

100%

infolistide haldus,
infokirjad

kmpl

1

5

100%

info kogumine,
haldamine ja analüüs

kmpl

1

10

100%

Valdkondliku töö teostamiseks vajaliku statistika ja
10 informatsiooni läbi töötamine

Konsultant koondab aktuaalse
info ning selekteerib kasusaajatele
vajaliku ja edastab huvipooltele.
Informatsiooni otsimine
internetist, kohtumine erinevate
partneritega ja info jagamine ning
analüüs
Valdkondliku info edastamine ja
info ülesse panemine
arenduskeskuse koduleheküljele
www.jarva.ee/jak

KOV juhtidele ja arendustöötajatele on edastatud valdkonda
5 puudutavat infot

1

40

1

10

1

2,5

1

2,5

1

5

1

5

1

15

1

15

info esitlemine
veebivahendite abil

kmpl

1

30

100%

Aastaringselt toimub arenduskeskuse koduleheküljele
informatsiooni edastamine ja lehe edasi arendamine,
30 täiendamine (www.jarva.ee/jak).

INFO

infopäringutele
vastamine, eraturu
kontaktide
vahendamine

korda

12

12

100%

12 KOVi päringule on aasta jooksul vastatud vähemalt 2 tunni
12 jooksul
Konsultant vastab infopäringutele

1

6

1

6

100%

Erinevate ettevõtmistega muudetakse sihtrühmade hoiakuid
ja suhtumist ettevõtlusesse, aktiivsesse ellu. Maakonna lehe
ja 12 omavalitsuse lehti kasutatakse aastaringselt
arenduskeskuse informatsiooni edastamiseks; teavitamine
erinevatest rahastamisvõimalsutest erinevatele
sihtrühmadele, arvamus ja teavitamisartiklid, teemapõhised
artiklid, koolituste ja seminaride reklaamid ning tutvustused.
18 Arenduskeskuse konsultant/juhataja panustab PR tegevusse .

1

6

3

12

0

0

1

48

1

48

INFO

INFO

INFO

Töö meediaga

info- ja teabepäevade
korraldamine

KOV arendustegevuste
andmebaas

MUU

Arendustegevuste
planeerimise kmpl-nõu

MUU

KOV kui tellija
abistamine

korda

kmpl

kmpl

OV-d

kmpl

NÕU

KOV
finantseerimisvõimalust
e alane nõustamine
korda

KOV

NÕU

KOV muu nõustmine

KOV

PRO

KOV

MUU

KOV
KOV

Konsultandi tööaeg, mis kulub
erinevate teemade ja materjalide
lugemisele, läbi töötamisele.
Oluline osa nõustamise
ettevalmistamisel.

INFO

KOV

KOV

Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase kirjanduse
läbitöötamine, loengute ja ettekannete pidamine. Kuni 10%
62 tööajast.
1758

MUU

MUU
MUU

Järvamaa Arenguleppe
koordineerimine ja
juhtimine
Maakondlike
arendusrahade
komisjoni töös
osalemine

korda

4

1

1

12

1

18

32

96

96

10

100%

Teabepäevadel/ümarlaudadel on osalenud 24 kohaliku
omavalitsuste ametnikku ning nad on saanud vajaliku
informatsiooni oma tegemiste kohta ja vastused
küsimustele.Teabepäevi viime läbi koostöös Järvamaa
32 Omavalitsuste Liidu ja Järva Maavalitsusega.

100%

Avaliku sektori info on kogutud ja pidevalt värskendatud
andmebaas koostöös maavalitsuse ja omavalitsustega.
96 Uuendamine toimub kord kvartalis.

Teabepäevade/ümarlaudade
teemade ettevalmistamine,
ürituste esinejatega läbirääkimiste
pidamine, ettevõtmiste
läbiviimine ja kokkuvõtete
tegemine. Tulemuslikkuse ja
jätkutegevuste arutelu
partneritega.
Avaliku sektori
arendustegevuse/projektiinfo on
uuendatud ja koondatud
www.jarva.ee/jak

100%

12 Järvamaa KOV arendustegevuste nõustamine valmistudes
järgmiseks programmeerimisperioodiks. Kõikide KOV
arengukavade ja strateegiate läbi töötamine ja nõustamine
k.a. finantsstrateegia tegevuste planeerimine strateegiatesse.
Prioriteetide, tegevuste ja investeeringutekavade üle
vaatamine ning nende viimine vastavusse strateegia
96 eemärkide ja visiooniga.

12 KOV
arengukavade/strateegiate läbi
töötamine, kohtumine KOV
juhtide ja arendustöötajatega
arutamaks järgmise perioodi
prioriteete. Tegevust viiakse ellu
koostöös maavanema ja
omavalitsuste liidu juhiga.

12

46

0

0

100%

KOV kui abivaja tellija toetamine ja nõustamine. Täpsemad
10 teemad selguvad töö käigus aasta jooksul.

0

0

0

0

14

42

5

12

2

6

2

5

1

100

1

15

1

15

1

62

20

80

100%

20 KOV/nende allüksuse projekti koostamise ja taotlemise
nõustamine. Lähtuvalt Järvamaa Arenguleppest 2007-2013,
maakondlikest valdkondlikest arengukavadest ja kohalike
80 omavalitsuste arengukavadest.

1

10

100%

10 KOV erinevate valdkondade nõustamised.

kmpl

1

100

50%

kmpl

1

30

100%

Arengupäevade
korraldamine Järvamaa
omavalitsustes
korda

KOV finantsanalüüsi
koostamine ja koolituse
korraldamine
Arendusabi
OV-d

4

1
0

100

112
0

Konsultant/juhataja koostab
valdkondlikke ja arenduskeskust
üldiselt tutvustavate artiklite
koostamine ja edastamine
meediakanalitesse.

JAK koordineerib töörühmade
tööd, valmistab ette materjalid,
koondab materjalid, teeb
vajalikud ettepankud edasiseks
tööks ja arendamiseks. Järvamaa
Arenguleppe ellu viimiseks on
olemas 5 töörühma, kelle juhid
Järvamaa Arengulepe on sõlmitd 61 erineva osapoole vahel. koordineerivad oma töökorraldust
Arenguleppe eesmärgiks on parandada inimeste elukeskkonda ise. Nõukoda koguneb 1 kord
ja heaolu, suurendada tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna aastas kevadel, et vaadata üle
tuntust ning muuta maakond atraktiivseks külastajatele,
täitmine, teha muudatused ning
investoritele ja spetsialistidele. Järvamaa Arenduskeskus on
arutada probleemide ja uute
võtnud Järvamaa Arenguleppe ellu viimise eest vastutuse ning arenduste üle. JAKil on kogu
korraldab kogu Arenguleppe ellu viimise protsessi. Vähemalt 1 vastutus ja kohtus Arenguleppe
kord aastas koguneb Järvamaa Arenduskeskuse nõukoda, et ellu viimisel. 2012 alustatakse
teostada tehtud töödest ülevaade ning vaadata üle järgmise Arenguleppe uuendamise
Tööaega rahastab osaliselt JOL
50 aasta tegevused kõigi osapoolte vahel.
protsessiga.
baasfinantseerimise leping.
Tööaeg kulub projektide läbi
vaatamisse, koosolekutel
Juhataja osalemine maakondlike arendusrahade komisjoni
osalemisele ning aruannetega
30 töös.
tutvumisele.

50%

Arengupäevade läbiviimine kohalikes omavalitsustes.
Teemaks võiks olla majandusmudel ja avalike teenuste
delegeerimine. Plaanis on vähemalt 4 arengupäeva, vajadusel
ja omavalitsuse soovil kohtumine ka seltside ja seltsingutega.
Arengupäeva teemad saavad selgeks vahetult enne nende
50 toimumist.

50%
100%

Järvamaa kohalikele omavalitsustele on 2 korda aastas
koostatud finantsanalüüs ja seletuskiri. Korraldatud 1 koolitus
KOV juhtidele ja finantsjuhtidele I pa. Finantsanalüüs on KOV
asutusesiseseks kasutamiseks ning seda ei avalikustada ja ei
panda üles koduleheküljele. Finantsanalüüs on mõeldud KOV
juhtidele juhitimisinstrumendiks, et igapäevaseid ja pikaajalisi
finantsotsuseid langetada. Analüüs on koostatud
Rahandusministeeriumile edastatud andmete põhjal. JOL
56 baasfinantseerimise leping.
0 Hetkel maakonnas arendusabi vajavat KOVi ei ole

Töötaja tööülesannete hulka
kuulub arengupäevade sisu kokku
panemine ja kooskõlastamine
kohalike partneritega, päevade
toimumise kohtade
kokkuleppimine KOVidega ja
arengupäevade läbi viimine ning Tööaega rahastab osaliselt JOL
hiljem kokkuvõtete koostamine. baasfinantseerimise leping.

Töötaja koondab andmed
Rahandusministeeriumi
kodulehelt, koostab andmebaasi
ja analüüsi, koostab KOV juhtidele
seletuskirja finantsanalüüsi kohta.
Praktiline koolitus on planeeritud Tööaega rahastab osaliselt JOL
maikuus.
baasfinantseerimise leping.

KOV
KOV

KOOL
KOKKU

INV

MUU

INV
INV

KOOL
KOKKU

EAS koolitused ja
infopäevad MAKile, sh
suve ja talveseminar

konsult
anti

Investorteenindus
MAK sisekoolitused EAS konsult
toega
anti

1

96
837

100%

1

369

100%

1

16
385

100%

JAK konsultant on osalenud EASi poolt korraldatavatel
teabepäevadel ning suvisel/talvisel seminaril, Juhataja/KOV
96 konsultant 48 tundi koolitusi.
681

Invest in Estonia projekti koordineerimine maakonnas
369 vastavalt ette antud ajakavale ja tegevustele.
16 Vajalikel valdkondlikel koolitustel on osaletud.
385

JAK konsultant on osalenud EASi
poolt korraldatavatel
teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.

KOV kontaktvõrgustiku
haldamine, välis ja
siseinvestoritele suunatud
maakonna turundustegevuste
organiseerimine,
investorpäringute teenindamine ja
pakkumiste koostamine.

1

123

1

238

Koolitustel osalemise aeg.

2

16

1

8

MUU

MUU

MUU

MUU

MUU

MUU

MUU

TIK tegevus

Järvamaa infoportaali
haldamine ja
arendamine

MUU

Osalemine erinevate
organisatsioonide
nõukogude töös

MUU

Tasulise
raamatupidamise
teenuse pakkumine

MUU

kmpl

kmpl

kmpl

kmpl

INFO

info esitlemine
veebivahendite abil

kmpl

MUU

KOV juhtide suunatud
koostöö tegevused
ettevõtlusvaldkonna
teemal

kmpl

1

1

1

1

1

1710

1560

48

1005

50

TIK töö korraldamine, vt. TIK tegevuskava ja eelarve.
0 Tegemist on puhtalt TIK töötaja tööajaga, 1 täiskoht.

vt. eraldi tegevuskava

EAS, KOVid ja oma teenitavad
vahendid

1

855

1

855

Portaali toimetaja tööaeg kulub
igapäevase portaali
toimetamisele, uute
arendusprojektide ellu viimisele,
rahade taotlemisele.

Järvamaa Infoportaali
rahastamine tuleb suuremas
mahus Järvamaa Omavalitsuste
Liidult . JOLiga on iga-aastane
leping konkreetsete tegevuste ellu
viimiseks.

1

780

1

780

0%

Arenduskeskuse juhataja tööaeg
kulub nõukogude materjalide ette
valmistamiseks, koosolekutel
Osalemine SA Koeru Hooldekeskus (4-5 korda aastas), SA
osalemiseks ja koosoleku
Põhja-Eesti Turism (4 korda aastas) ja Järvamaa muuseumi (4 juhtimiseks (Põhja-Eesti Turism
Nõukogude tööd rahastavad
0 korda aastas) nõukogude töös.
nõukogu esimehena)
organisatsioonid ise.

1

20

1

48

0%

Tööaeg kulub teenuse
pakkumisele ehk
Lepingu järgselt on korraldatud Järvamaa Omavalitsuste Liidu raamatupidamislikike toimingute
; Kesk-Eesti Noortekeskuse ja Eesti Orienteerumisliidu
tegemiseks igapäevaselt vastavalt
0 raamatupidamine
sõlmitud lepingutele.

1

503

1

502

100%

Järvamaa Infoportaali toimetaja
ülesandeks on pidevalt uuendada
ja täiendada uudistega
arenduskeskuse kodulehekülge
www.jarva.ee/jak ning toetada
asutuse teisi töötajaid kodulehele
informatsiooni üles panemisega.

1

25

1

25

1

16

1

32

2

10

6

80

1

250

1

250

1

268

1

269

0%

30%

Alates 2006.a. septembrist on maakonna infoportaali
toimetamine ja arendamine Järvamaa Arenduskeskuse all.
Järvamaa infoportaali www.jarva.ee toimetamisega tegeleb
468 portaali toimetaja.

Aastaringselt toimub arenduskeskuse koduleheküljele
informatsiooni edastamine ja lehe edasi arendamine,
täiendamine (www.jarva.ee/jak). Järvamaa Infoportaalil on
toimetaja, kes ühtlasi vastutab arenduskeskuse
50 koduleheküljel oleva info aktuaalsuse ja uudiste eest.

0%

0

Erinevate ettevõtmistega muudetakse sihtrühmade hoiakuid
ja suhtumist ettevõtlusesse, aktiivsesse ellu. Maakonna lehe
ja 12 omavalitsuse lehti kasutatakse aastaringselt
arenduskeskuse informatsiooni edastamiseks; teavitamine
erinevatest rahastamisvõimalsutest erinevatele
sihtrühmadele, arvamus ja teavitamisartiklid, teemapõhised
90 artiklid, koolituste ja seminaride reklaamid ning tutvustused.
608

Töötajate aeg kulub materjali
kogumisele, artiklite ja teadete
koostamisele, suhtlemisele
kohalike lehtede toimetajatega,
info edastamisse.

MUU
MUU

INFO
KOKKU

Töö meediaga

korda

8

90
4463

100%

TUGI

ABI

MAK juhtimine

kmpl

1

500

57%

282,8

JAK on juhitud . Kuni 50% juhataja tööajast

TUGI

ABI

raamatupidamine

kmpl

1

537

57%

303,8

JAK raamatupidamine on korraldatud

JAK igapäevatöö on juhitud .
JAK raamatupidamine on
korraldatud

TUGI

MUU

MAK ISO väljatöötamine päeva

1

80

100%

80,00

Järvamaa Arenduskeskuses on välja töötatud
kvaliteedijuhtimissüsteem 2012 aasta lõpuks

JAK juhataja osaleb ISO
väljatöötamise koolitustele ja
kokkukirjutamise protsessis.

1

60

1

20

Arenduskeskuse raamatupidaja ja
Järvamaa Infoportaali toimetaja
on osalenud vajalikele
valdkondlikke teadmisi
pakutavatel koolitustel.

1

8

2

24

JAK 3 töötajat on osalenud EASi
poolt korraldatavatel
teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.

0

0

3

144

TUGI

TUGI
TUGI

BFpp
vana

MAK sisekoolitused EAS
toega
juhti

KOOL

EAS koolitused ja
infopäevad MAKile, sh
suve ja talveseminar

KOOL
KOKKU

57%

Tunde
kokku

10 528

EAS
tunde
kokku

6 053

BFpp
uus

57%

Sisu
tunde
kokku

9235

Sellest
EAS
tunde

5224

juhti

2

3

32

144
1293

57%

100%

Arenduskeskuse raamatupidaja ja Järvamaa Infoportaali
toimetaja on osalenud vajalikele valdkondlikke teadmisi
pakutavatel koolitustel. Mõlemad töötajad vähemalt 1
18,1 koolitusel.

JAK 3 töötajat on osalenud EASi poolt korraldatavatel
144 teabepäevadel ning suvisel/talvisel seminaril.
828,70

täitmine
Kirjeldus asja seisust aruandluse esitamise ajaks

MIDA mõõdetavat saavutati?

MIDA tegelikult tehti

Ühikuid
kokku

Aja %
EAS aega planeerit
kulunud ust

Aega
kokku

Ettevõtjatele on edastatud informatsiooni
ettevõtlustoetuste ja koolituste kohta.
Järvamaa ettevõtjate infolistis on 463 alustavat
ja tegutsevat ettevõtjat. Edastatud on ka EAS Konsultant koondab aktuaalse info ning
poolt saadetud info, mida on palutud edasi
selekteerib kasusaajatele vajaliku ja
saata ettevõtjatele.
edastab huvipooltele.

2

47

47

157%

Ettevõtjatele jagatakse palgastatistika analüüsi
ja EAS toetuste analüüsi. Toetuste analüüsi
koostame ise, mille kohta saame andmed EAS Informatsiooni otsimine internetist,
kodulehelt, saajate ning toetuste kaupa,
kohtumine erinevate partneritega ja info
ülevaade on alates 2004 aastast.
jagamine ning analüüs

2

42

42

210%

Vastatud on klientide infopäringutele 39 korda,
need on sellised päringud, millele saab vastata
väga lühidalt (viited erinevatele
kodulehekülgedele) ning neid kliente ei ole
lisatud navisjoni. Üheteistkümnel korral on
suunatud kliendid (tegutsevad ettevõtjad)
Info läbi töötamine ja aktuaalse ning
eraturu konsultantide poole.
õige info edastamine klientidele

8

18

18

180%

Jooksvalt on lisatud uut informatsiooni JAK
Valdkondliku info edastamine ja info
kodulehele www.jarva.ee/jak. Samuti on edasi ülesse panemine arenduskeskuse
arendatud JAK kodulehekülge.
koduleheküljele www.jarva.ee/jak

2

65

65

130%

Maakonna lehele Järva Teataja on edastatud
jookvalt (8 korral) informatsiooni
majanduslehekülje koostamiseks (hea koostöö
majandusuudiste toimetajaga). Kahel korral (JT
19.01.12 ja 12.06.12) on tehtud tõsist
koostööd ja panustatud analüüsi tegemisele
aega. Kolmel korral on koostatud
ettevõtlusteemalisi artikleid Järva Teatajasse
Konsultant koostab valdkondlikke
(01.11.12, 06.11.12 ja 20.11.12)
artikleid ja edastab meediakanalitesse.

5

45

45

113%

Läbi on viidud kaks ettevõtluspäeva (Albu ja
Järva-Jaani vallas), kus tehti koostööd
arenduskeskuse eestvedamisel Töötukassa
Järvamaa osakonnaga ja KOV töötajatega. Läbi Tööaeg kulub info/teabepäevade
on viidud maakondlik ettevõtluspäev Paides,
ettevalmistamisele, nende läbi viimisele
kus jagati informatsiooni EAS meetmetest.
ning aruandlusele

3

64

64

100%

Kaardistatud on 70 ettevõtet (alustanud III ja
IV kvartal 2011 ja I ja II kvartal 2012), kellest
14 ehk 20% on alustanud JAK teenuste toel.

Tööaeg kulub ettevõtjatega suhtlemisele
ja Navisioni täitmisele

70

44

44

100%

Nõustatud on 33 klienti, kellest
arenduskeskuse abiga on loonud ettevõtte 16.

Tööaeg kulub nõustamisele

33

45

45

75%

Tööaeg kulub nõustamisele

38

158

158

105%

Tööaeg kulub nõustamisele

6

8

8

20%

Tööaeg kulub nõustamisele

4

4

4

100%

15

19

19

190%

15

66

66

825%

11

16

16

200%

8

7

7

140%

Nõustamise tulemusel on loodud 38 äriplaani
oma ettevõtte alustamiseks.
PEV on abistatud 6 korral projektitaotluse
koostamisel - Töötukassa ja EAS toetuse
saajad.
4 PEV on nõustatud järelseire ja laenude
taotlemise küsimustes.

15 alustanud ettevõtjat on nõustatud 18 korral
erinevates alustamise küsimustes.
Tööaeg kulub nõustamisele
15 alustanud ettevõtjat (EV alla 3 aasta) on
koostanud oma ettevõttele äriplaani ja
finantsprognoosid ning keda on nõustatud 35
korral.
Tööaeg kulub nõustamisele
11 ettevõtjat on nõustatud toetusetaotluse
koostamisel, kellest 4 on taotlenud ja saanud
EAS toetuse. Teistel on abistatud koostada
Töötukassa või LEADER programmide
taotluseid.
Tööaeg kulub nõustamisele

8 ettevõtjat on nõustatud majandusarvestuse
korraldamise ning aastaaruande koostamise
ning selle äriregistrile esitamise küsimustes.

Tööaeg kulub nõustamisele, projektide
lugemisele ja tagsisidestamisele

Nõustatud on 21 tegutsevat ettevõtjat
erinevates arenguküsimustes ja
majandusarvestuse korraldmise küsimuses 31
korral.

Tööaeg kulub nõustamisele

21

34

34

170%

Grupinõustamisi on olnud I poolaastal kahele
grupile kokku ca 25 osalejat. Esimene
grupinõustamine aitas parandada 3 valla
turismiasjalistele koostööd (tehakse
ühisturundust). Teise grupinõustamise järgi
sündis MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juurde
sotsiaalse ettevõtluse projekt "Türi
Nõustamiskeskus", mis sai rahastuse KÜSK-ist.
II poolaastal on toimunud grupinõustamisi
kolmel korral, kus on osalenud kokku 12
inimest. Nõustamised toimusid projekti
"Kitsarööpmelise raudteeajaloo uurimine"
raames.
Tööaeg kulub nõustamisele

5

56

56

350%

Järvamaa ettevõtlusnädal toimus 5.-11.
novembrini 2012. Põhilised koostööpartnerid,
kes meiega liitusid nädala läbiviimisel olid Järva
Maavalitsus, Kesk-Eesti Noorsootöökeskus
MTÜ ja SA Põhja-Eesti Turism. Arenduskeskuse
poolt korraldataval 5 erineval üritusel osales
kokku 837 inimest. Järvamaa messi ja
karjäärimessikest külastas kokku ca 5500
inimest. Järvamaa arenduskeskus korraldas
ettevõtlusnädala jooksul ühe ettevõtluspäeva,
ühe ettevõtjate tunnustamise päeva, 14
Ettevõtlusnädala ürituste planeerimine,
ettevõtlusküla mängu lastele, 3 koolituspäeva korraldamine, koordineerimine ja
ja 17 erineva ettevõtte külastust.
aruannete koostamine.

2

301

301

100%

Järvamaa Arenduskeskuse algatusel ja Leader
programmi toel viidi ellu Järvamaa
turismiettevõtjate kahe aastane
arenguprogramm. Projekt aitas kaasa
maakonna turismiorganisatsioonide koostööle
ja arengule. Projektis osales 16 turismi
organisatsiooni üle Järvamaa. kõigil osalejatel
valmis organisatsiooni turundusplaan.
Üheskoos lepiti kokku maakondliku
turismisihtkoha turunduse võtmeküsimustes.
Projektis osalejad on avaldanud soovi
korraldada edasi koostöökohtumisi järgmisel
aastal, et olla kursis jätkuvalt turismitoodete ja
teenustega. Sellel aruandeaastal viidi läbi 9
koolituspäeva 13 - st ja 2 päevane õppereis
Saaremaa turismiettevõtjate juurde. Osalejate
turundusplaanide alusel on võimalik kokku
panna maakondlik turismi turundusplaan.

Leader projekt "Piirkonna
turismiorganisatsioonide
koostöövõrgustiku arendamine" ellu
viimine ja juhtimine. Arenduskeskuse
konsultant juhib kogu projekti ja
protsessi nn. suhtleb osalejatega, aitab
ja konsulteerib kodutööde koostamist,
valmistab koos koolitajaga ette
koolituspäevad ning vormistab projekti
lõpparuanded rahastajatele.

2

183

183

113%

Alustatud on ettevalmistavat tegevust
maakonna turismiturunduskava koostamiseks,
mis valmib järgmise aastal I poolaasta jooksul.
Saadud on 16 turismiorganisatsiooni
turundusplaanid, mis võetakse aluseks
maakondliku kava kokkupanemisel ning mille
koondamisel ja vastavalt kokkulepetele
Maakonna turunduskava kokku
saavutamisel saadakse ühtne turunduskava.
kirjutamine ja koostamine, suhtlemine
Arenduskeskus veab koostamise protsessi.
partneritega

2

120

120

100%

Aeg on kulundu lähteülesande
koostamisele, partneritega suhtlemisel
ning tegevuse vajaduse selgitamisele.

1

16

16

11%

2

33

33

138%

Alustatud on ettevalmistavate töödega
andmete kogumiseks.

Koostöös turismiettevõtjatega koostas ja
taotles JAK lisavahendeid Leader
meetmest maakonna turismitrükise välja
andmiseks ning osalemiseks ühiselt 2013
aasta Tourestil, toetus kokku üle 13
I poolaastal koostöös Tallinna LV-ga korraldati tuhande euro. Teine koostööprojekt
õppekäik Tallinna tööstusaladele, külastati
esitati Keskkonna Investeeringute
inkubaatoreid ning kohtuti erinevate
Keskusele matkaradade ja
inimestega ja arutati võimalusi Mäo tööstusala keskkonnahoidu puudutava trükise välja
edasise arendamise osas. II poolaastal arendati andmiseks, toetuse suurus on 7000
koostööd Järvamaa Ettevõtjate Seltsiga, osaleti eurot. Kõik taotlused on rahuldatud ning
arutelul ühisturunduse teemadel.
tegevuste elluviimisega alustati II pa.

Osaletud on EcoTips koolitusel ühel päeval
Tallinnas.

Väikeettevõtjate keskkonnaalase
baasnõustamine (EcoTips)
pilootprojektis osalemine

Jagatud on infot VKE programmi kohta AEV-le.

1

8

8

25%

2

14

14

44%

JAK on kirjutanud LEADER programmidesse 2
taotlust, millega saadi ettevõtluse
arendamiseks noorte hulgas üle 12 tuhande
euro, projekti tegevused viidi ellu jooksul
novembris 2012. Vahearuanne on PRIA-le
koostatud.

Projekti tegevuste ellu viimine ja projekti
koordineerimine.

2

56

56

175%

Toimunud on üks alustava ettevõtja
baaskoolitus I poolaastal mais, kus osales 16
inimest, kellest kuus inimest alustas
ettevõtlusega ja lõi 9 töökohta. Teine alustava
ettevõtja baaskoolituse grupp ei täitunud,
puudu jäi 2 inimest 12-st. Võrreldes eelnevate
aastatega on alustave ettevõtjate huvi
koolituse vastu langenud.

Tööaeg kulub koolituste gruppide
komplekteerimisele, nendega
suhtlemisele, osalemisele koolitustel ja
kohapealne operatiivne nõustamine,
koolitajate toetamine koolituse käigus
vajadusel.

2

64

64

100%

Ettevõtluskonsultant on osalenud Järvamaa
Omavalitsuse Liidu majanduskomisjoni
liikmena 7 JOL majanduskomisjoni koosolekul.

Konsultandi tööaeg kulub komisjoni töö
ettevalmistamises, materjalide
tutvumises, komisjoni töös osalemiseks
ja ettepanekute tegemiseks.

2

64

64 #DIV/0!

Ettevõtluskonsultant on osalenud neljal EAS
poolt korraldatud seminaril ja infopäeval.
(11.01, 26.01, 20-21.03, 22.06, 09-10.08)

Konsultandi tööaeg kulub koolitustel
osalemiseks

2

64

64

53%

Enesetäiendamiseks on ettevõtluskonsultant
osalenud järgmistel üritustel: Torest 2012,
arenduskeskuse töötajate ringreisil ettevõtjate
juurde "JAK tuleb külla", JAK strateegia
koostamisel. Osalenud konsultandina Türi VV
projektis "Kitsarööpmelise raudteeajaloo
uurimine".

Konsultandi tööaeg, mis kulub erinevate
teemade ja materjalide lugemisele, läbi
töötamisele. Oluline osa nõustamise
ettevalmistamisel.

2
268

170
1831

170
1784

97%

2

20

20

100%

- Edastati infot infolisti kaudu, kus on üle
neljasaja liikme, peamiselt
Üle 300 kodanikualgatuses osaleja on saanud
kodanikuühenduste esindajad.
informatsiooni uute rahastusvõimaluste,
- Kutsuti osalema erinevatel koolitustel
koolituste jma valdkonliku teabe kohta.
ja kodanikuühenduste aktsioonidel
Vahendatud on ühingute omavahelisi kontakte
Järvamaal
koostöö loomiseks. Edastatud on
- Täiendati infolisti
vabaühendustele infolistis infokirju ja
- Kutsuti andmebaasi vaatama ja
teabematerjale. Soeses vabaühenduste
kontakte jagama jarva.ee portaalis
kaardistamisega lisandus listi üle 30-ne uue
kontakti.

Kogutud on infot kodanikuühiskonna
valdkonna tegevuse ja arengute kohta riiklikul
tasandil. Kohtumised partneritega on toimunud
kodanikuühenduste tegevuste toetamise ja
koostöö teemadel. Praxisele on aidatud
koguda infot KOVide rahastamiste heast
praktikast.
Kohtutud on partneritega nii riiklikul (Praxis,
EMSL, Domus Dorpatensis, Kodukant) kui ka
maakondlikul tasandil - maavalitsus,
omavalitsuste liit, kohalikud omavalitsused.

Kodanikuühendused on saanud infot
arenduskeskuse ja kodanikuühiskonna
valdkonna kohta Järvamaal aadressilt
www.jarva.ee/mty
Täiendatud on jarva.ee alamlehti lõppudega
/jak ja /mty. Täiendatud on
kodanikuühenduste andmebaasi ja seal
kajastuvat teavet.

Konsultant tegi koostööd kohalike
meediaväljaannetega (Järva Teataja, KUMA
raadio) kodanikuühenduste uudiste ja
sündmuste kajastamisel. Konsultant aitas
koostada viis artiklit kohalikes
trükiväljaannetest ja viie raadiosaate/uudise
koostamisel.
Korraldati kaks infopäeva kohaliku
omalagatuse programmi tutvustamiseks.
Infopäev juhtis ja viis läbi MTÜ konsultant.
Korraldatud on üks kodanikuühiskonna
sihtkapitali infopäev ja üks infopäev
alustavatele ühendustele rahastusvõimaluste
tutvustamiseks.

Teisel poolaastal tegelesime koostöö
osas peamiselt EMSLi, Kodukant Eesti,
Domus Dorpatensise, Eesti Rahvakogu ja
Praxisega. Teemakohaste artiklite
läbitöötamine, uuemate uuringute
läbitöötamine, selle haldamine ja
analüüs, mis peamiselt rakendus näiteks
kodanikuühiskonna arengukava
seminaride läbiviimisel, 2013 aasta
maakondlike arenduskeskuste
sündmuste planeerimisel ja loomulikult
kohalike ühenduste nõustamisel.

2

10

10

100%

2

20

20

40%

20

70

70

78%

5

50

50

78%

2

23

23

72%

2

192

192

100%

16

84,25

84,25

120%

45

163,4

163,4

136%

16

53

53

530%

52

224,35

224,35

98%

16

70,12

70,12

351%

- Artiklite uuendamine
- Andmebaasi uuendamine portaalis
- Kodanikuühiskonna arengukava
infopesa uuendamine
- Kodanikuühiskonna konverentsi teabe
ja materjalide esitamine

- Järva Teatajas ilmus 6 artiklit milles
arenduskeskuse töötajal oli oluline roll
- KUMA raadios toimus saatesari „Ise
tegemine“ MTÜ konsultant valmistas
saated ette, kutsus külalised ja juhtis
saadet otseeetris. Saated toimusid
päevasel tipptunnil – 11:15 – 12:00. Igas
saates osales kaks erinevat ühingut ja
korraga oli saates kuni neli inimest.
Infopäeva asemel viisime sellel
poolaastal läbi hoopis raadiosaate
avatud mikrofoniga KOP programmi
tutvustamiseks. Kuna otseselt KOP
programmis midagi ei muutunud. Lisaks
korraldati ühingutele kaks infopäeva
Paide kogukonnakeskuses

Uutele ühendustele saadeti
arenduskeskuse teenuseid tutvustav
Uutele ühendustele saadeti arenduskeskuse
infokiri ja telefonitsi helistati üle ning
teenuseid tutvustav infokiri ja andmebaasi
pakuti konkreetseid koolitusi, infopäevi
ankeet. Pooled uutest ühendustest helistati
läbi. Lisaks täiendati jarva.ee-s asuvat avalikku ja konverentse
MTÜ-de andmebaasi

- Augustis - juulis toimus veel MAKISe
artiklite täiendamine ülesannete
jaotamine
- September – detsember MAKIS e
MAKIS on käivitunud ning sisaldab palju
modereerimine, küsi nõu moodulist
kasulikke infomaterjale kodanikuühenduste
asutamisest ja tegevussuutlikkuse tõstmisest. küsimustele vastamine või suunamine.
- Ühisturunduse lehekülje ülesehitus
konsultant on osalenud MAKISe arendamise
kodanikuühenduste konverentsi
kõikides küsimustes. Käivitunud on enõustamise moodul ja konsultant on tegelenud - Artiklite koostamine
- 2013 aasta kava ja uue sisustruktuuri
nii küsimustele vastamise kui ka küsimuste
väljatöötamine
suunamisega. MAKISesse on lisandunud uusi
artikleid, konsultant on osalenud nende
koostamises kui ka nende koostamise
koordineerimises MAK MTÜ konsultantide
poolt. JAKi konsultant jagas artiklite teemasid
ning püstitas konsultantidele ka artiklite
koostamiseks lähteküsimusi ja näidisstruktuure

MTÜ konsultant nõustas ja aitas asutada
MAK konsultant on aidanud asutada 10 uut
kümme erinevat kodanikuühendust
ühendust teisel poolaastal. alustavate
ühenduste nõustamine - asutamine, põhikirja
koostamine, põhimõttelised alused ja inimeste
kaasamine
Peamised ühingu juhtimise küsimustes
oleme nõustanud põhjalikumalt 15
erinevat mittetulundusühingut.
Olulisemate klientide hulgast tooks välja
järgmised:
Nõustatud on erinevaid ühendusi lihtsamatest
küsimustest kuni väga keerukate ja
organisatsiooni arengut planeerivate
küsimusteni välja. Suuremate ja aega
nõudvamate klientide hulgast tooks välja:
• Järvamaa Kogukonnafond
• MTÜ KultuurPaide
• SRIK
• MTÜ Weissenstein
• Käsitöö Katsikud
• Järvamaa Noortekogu
• Kesk-Eesti Noosootöö Keskus
• Kodukant Järvamaa
• MTÜ Nevesis
• SA Paide Spordi-ja Tervisekeskus

- Järvamaa Noortekogu
- MTÜ Igaühele Midagi
- Järvamaa Ettevõtlike Naiste Selts
- SA Paide Spordi ja Tervisekeskus
- MTÜ Flint
- Järva-Jaani Tuletõrje Selts
- Kodukant Järvamaa
- MTÜ Equilibre
- MTÜ Karessen
- Järvamaa Kogukonnafond
- Sääsküla Huviklubi
- MTÜ Rõõmuga
- Rassi Külaselts
- Järvamaa Puuetega Inimeste Koda

Eraldi viisime läbi konsultatsioonid ja
Nende ühingute puhul toimus nõustamine
grupinõustamised kümnele ühingule.
süvendatult ning vajas konsultandi
kohalkäimist ning inimestega eraldi kohtumist.

11 MTÜ esindajat on nõustatud
raamatupidamislikel teemadel
Nõustatud on ühingute projektitaotluste
koostamist, projekti planeerimist ja ühingu
tegevustega mõtestamist, taotluste
vormistamist vastavalt rahastajate nõuetele ja
ootustele. I poolaastal on nõustatud 15
ühenduste projekti, mis on saanud osalise või
täieliku rahastuse.

viiele ühingule on toimunud
raamatupidamise ja finantsalane
konsultatsioon
II poolaastal on nõustatud 20 erinevat
projekti millest 15 on saanud ka rahalise
toetuse

II poolaastal nõustasime muudel
Nõustatud on ühingute tegevuse planeerimist, teemadel ühinguid kokku kümnel korral
vabatahtlike kaasamist, ühingu struktuuri
määratlemist, pingete ja probleemide
lahendamist, inimeste kaasamist ja
meeskonna tegevuse jätkusuutlikkust,
finantsplaneerimist, asjaajamist ja
dokumendihaldust jne. Ühingutega on
kohtutud, vastatud küsimustele e-postiga või
telefonitsi.

Leader piirkondade tegevjuhtide nõustamine
mittetulundusühenduste valdkonnas

Järvamaa spordiühingute ja spordi osapoolte
ümarlaua seminaride läbiviimine ja korraldus.
Spordi arengukava ja spordivaldkonna
organisatsioonide omavahelise koostöö
edendamiseks korraldati kokku 6 kohtumist
(koos Noorte Spordiliiduga). Kohtumiste
tulemusel kaardistati Järvamaa spordi
valdkonna probleemid ja kitsaskohad,
kujundati lahendusideid ja tegevusi ning
sõnastati põhieesmärgid ja visioon.

Toimus LEADER programmi juhtide
nõustamine ja sidumine maakonna
kodanikuühenduste tervikarenguga

Toimus neljas kodanikuühiskonna
konverents, kus osales 130 inimest
peamiselt kodanikuühenduste esindajate
hulgast. MTÜ konsultant tegeles kogu
Valmis Järvamaa kodanikeühenduste
suursündmuse ettevalmistamisega.
konverentsi lähteülesanne ja esmane
Korraldusmeeskonna juhtimisega,
kontseptsioon. Toimus kolm kohtumist
kodanikeühenduste tuumikgrupiga konverentsi esinejate läbirääkimisega ja lava
ehitamisega. Sellel aastal osales nii
sisu ja metoodika aruteluks. Koostati
rekord arv inimesi kui ka rekord arv
projektitaotlus KÜSKile, mis on saanud
korraldajaid. Sündmuse korralduslik tase
positiivse rahastusotsuse. Konsultant
oli kõrge ja tagasiside väga hea.
valmistas ette ja viis läbi MAK MTÜ
konsultantide ühisseminari konverentside sisu Võrreldes eelmiste aastatega olid omad
õppimiskohad ka sellel aastal kuid
kontseptsiooni ja ühisturunduse
korraldamiseks. KÜSKile esitati projektitaotlus korralduslikult ja sisult siiski
märkimisväärne samm edasi.
ja lähtekontseptsioon konverentside
ühisturunduse läbiviimiseks, mis on saanud
positiivse rahastusotsuse. Nõustati teisi MAK - Lisaks juhtisime kõikide 12 konverentsi
ühisturundust mille käigus tehti:
MTÜ konsultante konverentsi kontseptsiooni
o Postimehe vahele lisaleht, selle
loomisel ja taotluse esitamisel KÜSKi.
toimetamine, tekstide ja intervjuude
Toimusid läbirääkimised KÜSKiga seoses
koostamine, lehe kujunduse ja graafike
arenduskeskuste rahastamisega konverentsi
loomine kujundajaga koostöös
korraldamisel ja loodi ühine konverentsi ja
o Reklaamfilmi tegemine – neli
ühisturunduse kontspetsioon. Konsultant
võttepäeva, ettevalmistused, lugu,
korraldas läbirääkimisi KÜSKi ja MAK
montaaž
võrgustiku vahel.
o Konverentside paketi kokkupanek –
kogu info sündmuste kohta

Ühe tegevusena aitas MTÜ konsultant läbi viia
Lõuna-Järvamaa Koostöökogul kolme erineva
Leader grupi ühiskonverentsi 14. juunil
Toosikannul. Koostöös kahe Järvamaa Leader
grupi ja Rapla maakonda hõlmava Leader
grupiga. Kokku osales koostööseminaril üle 80
inimese.

Konsultant aitas seminari ette
valmistada ja kohapeal läbi viia.
Seminari ettevalmistus ja ülesehituse
nõustamine (edulood
videomaterjalidena) ning seminari
modereerimine ja kokkuvõtete
tegemine.

Baaskoolitusel osales 10 inimest, kellest pooled
jätkasid nõustamist arenduskeskuses alustades uut ühingut või juhatuse tegevust.
Baaskoolitusel osalenute rahulolu koolitusega
oli kõrge, ületades keskmiselt nelja hindepalli.
Järvamaal viidi läbi lisa
Juhtide arenguprogrammis osales kokku 16
arenguprogrammi moodulid.
inimest, kellest pooled jätkasid nõustamist
arenduskeskuses. Programmi tulemusena
paranes märkimisväärselt osalenute võimekus
ühingu juhtimisel või projektide planeerimisel
ja kirjutamisel.
Toimus üks turunduskoolitus ja
Järvamaa kodanikuühenduste
Toimus üks teemakoolituse Järvamaa
konverents.
Kodanikeühenduste Arengukava seminari
korraldamiseks. Arengukava tegevused
uuendati, määrati uus tegevuskava ning
mitmed algatused said endale "omaniku" ehk
läbiviija. Arengukava seminaril osales neli
inimest kohalikest meediakanalitest kes
kajastasid seminaridel toimunut ning
arengukava ideed ja mõtet. Toimus
kahepäevane arengukava seminar kokku 12
tundi. Osales 19 inimest.
Esimesel poolaastal käivitasime arengukava
uuendamise protsessi. Kõigepealt valmistas
juhtgrupp ette muudatused ja töötas arengukava
läbi igas valdkonnas eraldi (arengukaval on neli
põhivaldkonda). Konsultant värbas juhtgruppi uusi
liikmeid ja inimesi, kes oleks huvitatud arengukava
eesmärkide elluviimisest. Juhtgrupi tegevus
kulmineerus kahe arengukava seminariga, mille
käigus kaasati arengukava elluviimisesse 15 uut
inimest ja 7 uut organisatsiooni.
Tegevused I pa:
• juhtgrupi regulaarsete kokkusaamiste
korraldamine
• Arengukava uuendamise ja uute liikmete
värbamise ettevalmistus
• Uute ideede kogumine ja arengukavasse
formuleerimine
• Arengukava tegevuste läbiviimine nn.
kommunikatsiooni plaani koostamise materjali
tegemine, meediaga suhtlemise hea tava
koostamise loomine, koostöö hea tava koostamine
• Järvamaa ühise annetuskeskkonna
kontseptsiooni loomine koos Järvamaa
Kogukonnafondiga
• Mentorvõrgustiku loomine maakonna tasandil
(loomisfaasis)
• Arengukava eesmärkide tutvustamine kohalikele
omavalitsustele ja kodanikuühiskonna teema
formuleerimine kohalikes arengudokumentides
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Läbi viid spordi arengukava järgmise
etapi seminarid ja koostati arengukava
esimeneversioon. Toimusid arengukava
tutvustamised omavalituste liidule ja
maavalitusele

II poolaastal tehti:
• juhtgrupi regulaarsete kokkusaamiste
korraldamine
• arengukava uuendamine ja täpsema
turundusplaani väljatöötamine
• arengukava turundusplaani käigus
tegime ka uute inimeste värbamise
aktsiooni Järvamaa Messil.
• Arengukava tegevuste läbiviimine nn.
kommunikatsiooni plaani koostamise
materjali tegemine, meediaga
suhtlemise hea tava koostamise
loomine, koostöö hea tava koostamine
• Järvamaa ühise annetuskeskkonna
kontseptsiooni loomine koos Järvamaa
Kogukonnafondiga
• Arengukava eesmärkide tutvustamine
kohalikele omavalitsustele ja
kodanikuühiskonna teema
formuleerimine kohalikes
arengudokumentides

Koostas 2013 aasta kodanikuühiskonna
nädala kontseptsiooni ja projekti
koostamist KÜSKi. Koondas kõikide
maakondade väikekavandid terviklikuks
ühistaotluseks.
MTÜ konsultant osales järgmiste
organisatsioonide arengukavade
loomisel
- SA Paide Spordi ja Tervisekeskus
- Paide Kultuurikeskus koos seal
tegutsevate mittetulundusühingutega.
Valminud on 2 arengustrateegiat
arengustrateegiad

Konsultant on osalenud kõikidel valdkonda
puudutavatel koolitustel ja teabepäevadel

• Konsultant võttis kasutusele uutest
programmidest Mindjet Mindmanageri Xmind`i
ning on seda praktiseerinud juba ühenduste
nõustamisel, plaanide ja mõttepiltide loomisel.
• Aitas kliendil kasutada Google Docsis olevat
Form funktsiooni klienditagasiside kogumiseks
ja selle analüüsimiseks.
• Õppis tundma Saksamaa näidetel
kogukondlike hoiu ja laenuühistute süsteemi ja
nende võimalikku rakendamist Eestis.
• Õppis kommunikatsiooniplaani tegemist ja
Turundusalane koolitus ja konsultatsioon
koostas vastava artikli Kodukant Järvamaale
seoses ühisturundusprojektide
arengukava seminari raames.
läbiviimisega, sealhulgas pressiteadete ja
tekstide koostamine
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Konsultant koondab aktuaalse info ning
selekteerib kasusaajatele vajaliku ja
edastab huvipooltele.
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5

5

100%

Informatsiooni otsimine internetist,
kohtumine erinevate partneritega ja info
jagamine ning analüüs
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10

10

100%

Valdkondlik info ja arendust puudutav info on
pidevaltüle vaadatud ja kaasajastatud. Töö on
pidev.

Valdkondliku info edastamine ja info
ülesse panemine arenduskeskuse
koduleheküljele www.jarva.ee/jak

2

30

30

100%

Infot erinevate teemade kohta on jagatud.
Eraturu konsultantide infot ei ole küsitud.

Konsultant vastab infopäringutele
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12

12

100%

Meedia ja meediaväljaannetega on olnud
pidev. Kõik töötajad tegelevad meediaga oma
pädevuse piires pidevalt.

Konsultant/juhataja koostab
valdkondlikke ja arenduskeskust üldiselt
tutvustavate artiklite koostamine ja
edastamine meediakanalitesse.
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Koostöös Järvamaa Omavalitsuste Liiduga on
KOVidesse infot edastatud. KOVe on 12 ning
arendustöötajaid 6 KOVis. Infot on edastatud
vastavalt vajadusele ja teemadele.
Erinevate arendusdokumentide ja
programmdokumentide läbi lugemine,
kokkuvõtte koondamine ning vajadusel
edastamine ja arutlemine

Eraldi teabepäevi korraldatud ei ole.

KOVarendustegevuste leotelu on üleval
www.jarva.ee/jak arengukavade rubriigi all.

Avaliku sektori
arendustegevuse/projektiinfo on
uuendatud ja koondatud
www.jarva.ee/jak

Läbi on töötatud 12 KOV arengukavad,
finantsplaanid ja võimalikud investeeringud.
KOV juhtidega on kohtutud ja läbi viidud
arutelusid.
Tegevust ei ole teostatud, kuna vajadust ei ole
olnud

Nõustatud, aidatud koostada ja juhitud on 2
erinevat projekti.

Türi Raudteemuuseum kontseptsiooni
nõustamine ja Järvamaa Ühistranspordi
arengukava koostamine

Põhja-Järvamaa KOVe on nõustatud
eragümnaasiumi loomise ja asutamise teemal
Järvamaa Arengulepe sõlmiti 61 erineva osapoole
vahel, et märkida uut etappi Järvamaa arengus.
Arenguleppe eesmärgiks on parandada inimeste
elukeskkonda ja heaolu, suurendada tööhõivet,
sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muuta
maakond atraktiivseks külastajatele, investoritele ja
spetsialistidele. Järvamaa Arenduskeskus on
võtnud Järvamaa Arenguleppe ellu viimise eest
vastutuse ning korraldab kogu Arenguleppe ellu
viimise protsessi. Vähemalt 1 korda aastas koguneb
Järvamaa Arenduskeskuse nõukoda, et teostada
tehtud töödest ülevaade ning vaadata üle järgmise
aasta tegevused kõigi osapoolte vahel. Kogunemine
toimus 4. juunil. JAK koordineerib töörühmade
tööd, valmistab ette materjalid, koondab
materjalid, teeb vajalikud ettepanekud edasiseks
tööks ja arendamiseks. Järvamaa Arenguleppe ellu
viimiseks on olemas 5 töörühma, kelle juhid
koordineerivad oma töökorraldust ise. JAKist on
igas töörühmas 1 vastutav inimene. Arenguleppe
uuendused ja ülevaade 2011 tehtud töödest on
üleval www.jarva.ee/arengulepe

JAK koordineerib töörühmade tööd,
valmistab ette materjalid, koondab
materjalid, teeb vajalikud ettepankud
edasiseks tööks ja arendamiseks.
Järvamaa Arenguleppe ellu viimiseks on
olemas 5 töörühma, kelle juhid
koordineerivad oma töökorraldust ise.
Nõukoda koguneb 1 kord aastas kevadel,
et vaadata üle täitmine, teha
muudatused ning arutada probleemide
ja uute arenduste üle. JAKil on kogu
vastutus ja kohtus Arenguleppe ellu
viimisel. 2012 alustatakse Arenguleppe
uuendamise protsessiga.
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JAK juhataja on osalenud I pa maakondlike
arendusrahade komisjoni töös.

Tööaeg kulub projektide läbi vaatamisse,
koosolekutel osalemisele ning
aruannetega tutvumisele.
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62
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Arengupäevad ei korraldatud, kuna sobivaid
teemasid partneritega ei leitud

KOV finantsanalüüs on koostatud ning
edastatud Järvamaa KOV juhtidele. 16. mail
korraldati JAK poolt KOV juhtidele praktiline
lühikoolitus eelarve koostamise ja aruannetest
arusaamise teemal. II pa enam tegevust ei
teinud, kuna avati www.riigipilv.ee, mis on
kõigile kättesaadav

31
55%
0 #DIV/0!

KOV valdkonna koolitusi I pa ei ole toimunud.

Ttegeletud ettevalmistavate tegevustega.
Kontaktvõrgustik on loodud ning koostatud on
kaks väärtuspakkumist. Järva Maavalitsuse
kaudu tuli üks investorpäring, kuid kahjuks ei
ole sellele tagasisidet saabunud.
Toimunud on kolm koolituspäeva, veebruaris ja
mais

KOV kontaktvõrgustiku haldamine, välis
ja siseinvestoritele suunatud maakonna
turundustegevuste organiseerimine,
investorpäringute teenindamine ja
pakkumiste koostamine.
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TIK aruanne. Vt. Lisa

TIK aruanne. Vt. Lisa
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100%

Järvamaa Infoportaali www.jarva.ee on
pidevalt hallatud. Portaali tegevusi teostatakse
ka vastavalt Järvamaa Omavalitsuste Liiduga
sõlmitud lepingus kokkulepitult

Portaali toimetaja tööaeg kulub
igapäevase portaali toimetamisele, uute
arendusprojektide ellu viimisele, rahade
taotlemisele.
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100%

Arenduskeskuse juhataja on osalenud 6 korda
Põhja-Eesti Turism SA ja 5 korda Koeru
Hooldekeskuse nõukogude koosolekutel

Arenduskeskuse juhataja tööaeg kulub
nõukogude materjalide ette
valmistamiseks, koosolekutel
osalemiseks ja koosoleku juhtimiseks
(Põhja-Eesti Turism nõukogu esimehena)
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0

142%

Lepingu järgselt on korraldatud Järvamaa
Omavalitsute Liidu, Kesk-Eesti
Noorsootöökeskuse ja Eesti Orienteerumisliidu
raamatupidamine

Tööaeg kulub teenuse pakkumisele ehk
raamatupidamislikike toimingute
tegemiseks igapäevaselt vastavalt
sõlmitud lepingutele.
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100%

Korrastatud ja uuendatud on Järvamaa
Arenduskeskuse kodulehekülge
www.jarva.ee/jak ning täiendatud uue
informatsiooniga

Järvamaa Infoportaali toimetaja
ülesandeks on pidevalt uuendada ja
täiendada uudistega arenduskeskuse
kodulehekülge www.jarva.ee/jak ning
toetada asutuse teisi töötajaid
kodulehele informatsiooni üles
panemisega.
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KOV juhtidele suunatud ettevõtlusvaldkonna
projektitaotlus on koostatud ja saanud
rahastuse Põhjamaade Ministrite Nõukogult.
Projekt viidi ellu koostööprojektina, kus
partneriteks olid Rootsist Eskilstuna kommuun
ja Soomest Helsingi piirkond. Projekti teemaks
oli era ja avaliku sektori koostöö arendamine ja
koostöö vahetamine Põhjamaade vahel.
Õppereis toimus oktoobri esimesel nädalal.
Projekti taotleja, projekti juhtimine ja
elluviimine on JAK korraldada. Projekti toetuse
suurus on 35 000 Taani krooni.

Konsultandi rolliks oli grupi
komplekteerimine, reisi ettevalmistavad
tegevused, programmi kokku panemine
ja suhtlemine partneritega, aruandluse
koostamine
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48

Meedia ja meediaväljaannetega on olnud
pidev. Kõik töötajad tegelevad meediaga oma
pädevuse piires pidevalt.

Töötajate aeg kulub materjali
kogumisele, artiklite ja teadete
koostamisele, suhtlemisele kohalike
lehtede toimetajatega, info edastamisse.
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JAK igapäevatöö on korraldatud ja juhitud

JAK igapäevatöö on juhitud .

2

500

282,837

1,00

JAK raamatupidamine on korraldatud

JAK raamatupidamine on korraldatud

2

537

303,767

1,00

Osaletud on MAK ISO välja töötamise
seminaridel. Kokku on pandud JAKi puudutav
ISO teemalised materjalid.

JAK juhataja osaleb ISO väljatöötamise
koolitustele ja kokkukirjutamise
protsessis.
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JAK raamatupidaja ja portaali toimetaja on
osalenud valdkonda puudutaval koolitustel

Arenduskeskuse raamatupidaja ja
Järvamaa Infoportaali toimetaja on
osalenud vajalikele valdkondlikke
teadmisi pakutavatel koolitustel.
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JAK 3 töötajat on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.

JAK 3 töötajat on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.
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