AEV
AEV
AEV

Indikaator
Esitatud Stardi/Kasvutoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Nõustamise tulemusena valminud tegevusplaanide arv (äri-, turundus-,
finantsplaanid jne)

ARV Ipa
6
3

ARV II pa
3
3

ARV aasta kokkuHinnang infotegevustele
9 Suurim info jagamise üritus maakonnas oli
6 Järvamaa ettevõtluspäev alustavale
ettevõtjale, mis toimus novembris. Klientide

53 huvi info vastu on kasvav - soovitakse saada

39

14

10

6

TEV

Keskuse nõustamise abil ettevõtjate poolt loodud uute ettevõtete arv
Ettevõtjate esitatud muid EASi toetusprogrammide taotlusi (keskuse
nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Keskuse nõustamise abil esitatud projektitaotluste arv
Neist rahastautd taotluste arv

0
0
0
0

1
1
0
0

EV

Lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades

34

Loodud mittetulundusühenduste arv, kes kasutasid keskuse nõustamist

6

4

10

15
15

5
2

20
17

10

2

MTÜ

Nõustatud mittetulundusühenduste projektide arv
Neist rahastatud projekte
Nõustatud ja/või osaletud ühisprojektide arv, kus osalevad
mittetulundusühendused
Teavitusartiklite ja edulugude (kodanikualgatuse, heategevuse ja vabatahtliku
tööga seonduvad) arv meedias ja väljaannetes, mille ilmumises MAKil on
tunnetatav roll

5

15

MTÜ

Lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades

30

20

KOV
KOV
KOV
KOV

Nõustatud omavalitsuste projekte (erinevat projekti)
Neist rahastatud projekte
Nõustatud ja/või osaletud omavalitsuste ühisprojekte
Nõustatud ja/või osaletud rahvusvahelisi ühisprojekte

2
2
0
0

1
0
0
0

3
2
0
0

KOV

Osaletud piirkondliku tähtsusega arengustrateegiate jms koostamisel (arv)

1

1

2

INV

Vastatud investorinfopäringuid

0

1

1 informeerimise ja pideva arendustööga.

INV

MAK poolt koostatud väärtuspakkumisi

1

1

2

INV

Kaastöid EASi koostatavatele väärtuspakkumistele

0

0

INV

Investeeringuotsuseni jõudnud investorprojekte MAK kaasabil

0

0

AEV
AEV
AEV

MTÜ
MTÜ
MTÜ
MTÜ

infot just pakutavate toetuste osas. samuti
huvitutakse, kuidas toetuseid on võimalik

16 taotleda. Huvi on tõusnud ka maakonna
1
1
0
0

29

keskmiste palgatabelite kohta, aina rohkem
küsitakse seda informatsiooni. Vähem
tuntakse huvi koolituste vastu. Koolituste
vahendamine ja huviliste leidmine on
kahaneva trendiga. Infopäevi oleme teinud
kahes vallas, kus ettevõtjad on olnud
huvitatud, hetkel pakutavatest EAS
võimalustest toetust taotleda. Infoüritused
õnnestuvad Järvamaal siis kui huvilised ise
kutsuvad koostööle ja me saame aru, et huvi
tuleb klientide poolt.

63
Peamiselt on info edastamiseks ühendustele
kasutatud meilidest koostatud listi. Listis on
hetkel üle 300 liikme. See on muutunud
üheks põhilistest ühendustele suunatud info
edastamise kanaliks. Lisaks kasutame info
edastamiseks maakonna infoportaali
www.jarva.ee, mis on Järvamaa kõige
külastatavam infokanal. Infoüritused on
üldiselt õnnestunud. Palju sõltub päeva
ülesehitusest ja info lisandväärtusest ehk siis
infot, mida on võimalik inimesel iseseisvalt
internetist leida, ei tule mitte keegi kuulama.
MAKIS-es täitsin kahte rolli - artiklite
koostamine ja MAKIS-e modereerimine.
Artikleid koostas konsultant kokku viis strateegiline turundamine, ühenduse
juhtimine, avaliku sektori toetused, MTÜ
turundus, sponsorlus. Lisaks eelpool välja
toodule on konsultant täitnud erinevatel
üritustel moderaatori ülesandeid ja
tegelenud e-nõustamisega.

12
20

50
Huvi informatsiooni vastu ei ole kasvanud
ega ka vähenenud. Enamus informatsiooni on
kättesaadav interneti vahendusel ning
küsimuste või eriarusaamade korral
arutatakse teemat ühiselt. Infopäevi ei ole
me KOV inimestele eraldiseisvalt
korraldanud, vaid ikka koostöös teiste
organisatsioonidega. Infopäevade
korraldamist eraldi ei pea vajalikuks. Infot
edastatakse sihtgrupile, kas otse või koostöös
Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleiga
põhiliselt e-maili teel. Listis on 12 KOV juhti ja
vajadusel ka 6 KOVi arendustöötajad.

Tegeletud on võrgustiku hoidmise,

Oleme korraldanud võrgustiku kohtumise, et
arutada ja vaadata üle maakonna
prioriteetsed majandussuunad ning
proaktiivsed tegevused, mida saame täna
0
investorteeninduse raames pakkuda.
Arutatud on 2013 tegevusi.

0
Koondhinnang keskuse tegevusele

Keskuse aastasele tegevusele hinnangut
andes olen asutuse juhina keskuse
tegevustega väga rahul. 2012 aasta on
olnud meie keskusele väga hea
projektide aasta, oleme saanud
rahastuse 7 erinevale projektile, mis
väga paljud on tänaseks osaliselt või
täies mahus ellu viidud. Tegevused on
suunatud turismiettevõtjatele, noortele,
alustavatele ettevõtjatele ja avaliku
sektori juhtidele. Nõustamismahud ja
nõustatavate klientide hulk on võrreldes
2011 aasta sama ajaga jäänud pigem
samaks.

Hinnang nõustamisele

Hinnag proaktiivsetele tegevustele

Järvamaa Arenduskeskuse klientide
koguarvust 65 % ehk ca pooled on ettevõtjad,
keda on nõustatud 246 korral. Nendest
suurema osa moodustavad alustavad
ettevõtjad so kuni 3 aastase
tegevusperioodiga isikud ja potentsiaalsed
alustajad, neid on ettevõtjate üldarvust 86 %.
Nõustamise kestus ühe ettevõtluskliendi
kohta on keskmiselt tund ja 23 minutit.
Suurenenud on alustavate ettevõtjate poolt
äriplaani koostamiste nõustamiste vajadus,
kasvanud on alustamisel planeerimise
vajadus. Loodud ettevõtetest on Järvamaal
valdav osa mikroettevõtted ehk 1-2 töötajaga
ettevõtted. Suurem osa ettevõtjate
nõustamisest toimub arenduskeskuses
kohapeal, suurenenud on e-postiga saabuvad
päringud ja nendele vastamine. Samuti
toimub suurem osa äriplaanide nõustamisest
e-posti teel. Ettevõtjate nõustamiste arv on
väheneb suveperioodil ja jõulukuul.
Nõustamiste arv on sama nagu aastal 2011,
suuri muutusi Järvamaal ei ole.

Proaktiivsetest tegevustest suurem osakaal
tegevusi tehti II poolaastal, sest suvel kui
nõustamiste arv väheneb saab teha
ettevalmistustöid sügis/talvisel perioodil
läbiviidavatele tegevustele. Suurim üritus oli
VI Järvamaa ettevõtlusnädal, mis toimus 45
nädalal. Suurimad koostööpartnerid selle
nädalal olid Järva Maavalitsus, MTÜ KeskEesti Noorsootöökeskus, Järvamaa messi
korraldajad ja SA Põhja-Eesti Turism.
Arenduskeskus korraldas sellel nädalal viis
erinevat üritust, kus osales kokku 837
inimest. Selle aastaga lõppes ka kahe
aastane turismiorganisatsioonide koostöö
projekt, kus toimus 13 koostöökohtumist ja
kahepäevane ideereis Saaremaa ettevõtjate
juurde. Koostamisel on veel ühine
turundusplaan turismiorganisatsioonidele ja
kokkulepete sõlmimine turundustegevustes.
Projektis osalejate soovidele vastu tulles
soovime jätkata koostöökohtumistega ka
järgmisel aastal.

MTÜ-de nõustamine muutus aktiivsemaks
kevadel. Suurenenud on omaalgatuslikud
tegevused, kus ühingu asutamiseks pole
niivõrd projektide kirjutamise ja raha
taotlemise soov, vaid omal jõul tegevuste
käivitamine ning nendele hiljem toetuse
leidmine. Tegemist on väga hea trendiga,
sest see muudab algatused oluliselt
jätkusuutlikumaks kui vaid projektipõhised
ettevõtmised. Seoses konsultandi staaži ja
kogemuste kasvuga on muutunud ka
nõustatavate ühenduste rõhuasetus
alustavatelt ühendustelt tegutsevate
ühenduste peale. Tihe koostöö ja nõustamine
toimub eelkõige suuremate ja tegusamate
ühenduste tasandil. Arenduskeskusest on
saanud koht, kus toimub maakondliku
vabaühenduste võrgustiku ja koostöö
initsieerimine.

Kõige keerulisem on maakondliku võrgustiku
ja koostöö loomine ning selle toimimise
tagamine. Koos arengukava seminariga tuli
arengukava tuumikgruppi juurde uusi
inimesi. Samas on nende inimeste tegevuse
ja aktiivsuse hoidmine pidev töö ja nö
"käehoidmine". Võrgustikutöö baasilt on
hiljem võimalik arenduskeskuse mõju
mitmekordistada, sest selle tegevuse toel
tekib maakondlikule arendustasandile juurde
hulk inimesi, kes aitavad erinevaid tegevusi
ellu viia. Näiteks eestkoste tegevusega ei ole
arenduskeskusel üldse võimalik tegeleda, see
initsiatiiv ja tegevus peab tulema vaid
altpoolt. Kodanikuühiskonna arengukava on
Järvamaal saanud igatahes esimesel
poolaastal uut hoogu juurde koos uute
mõtete, ideede ja tegijatega. Mitmed
proaktiivsed ettevõtmised seisavad
arengukava käivitumise taga nn. ei ole me
rahul info liikumisega - osaliselt dubleerib
arenduskeskuse infokiri teiste ühenduste
poolt edastavat infokirja - teisalt on aga nii
mõningatki infot jälle liiga vähe. Info
edastamist ja selle selgust peamegi ehk
üheks suuremaks ebaõnnestumiseks, mis
tuleb korda saada järgmisel poolaastal.

KOV suunal on klassikaline nõustamismaht
jäänud üsna minimaalseks, kuna projektide ja
taotluste koostamine on jäänud
minimaalseks, sest puuduvad
rahastamisallikad ning teise põhjusena
puuduvad KOVil ka omafinantseeringute
vahendid uute arenduste tarbeks.
Nõustamine on pigem arutelu
tulevikusuundumuste, arenguvõimaluste,
strateegiate, uue perioodi ettevalmistamise
ja võimaluste teemadel. Tihti on arutlusel
ühisprojektide teemad sh. rahvusvaheliste
projektide koostamise võimalused. KOV
nõustamine on tänu konsultandi pikaajalisele
tööle olnud väga stabiilne ja järjepidev
tegevus. Oluline on siinkohal usaldus ja
isikute tundmine ning ka kõikide KOVide
kitsaskohtade teadmine.

Avaliku sektori suunal on hetkel proaktiivsete
tegevuste korraldamine minimaalne.
Proaktiivsed tegevused ei ole suunatud ainult
avalikule sektorile, vaid ühiselt kolme sektori
tegijatele ning eriti noortele. Kaudselt on
kasusaajaks ka KOV ise. KOVid panustavad
erinevatesse ühistesse projektidesse, mis on
eraldi kokku lepitud iga-aastase lepinguga.
Hetkel on sektori pilgud suunatud uuele
programmeerimisperioodile ning
tulevikuvajaduste kaardistamisele ja
aruteludele.

Koostatud on 1 väärtuspakkumine, mis
edastati ja kanti ette õppematerjalina mai
lõpus toimunud koolitusel. Järva
Maavalitsuse kaudu tuli üks päring aasta
lõpupoole, kuid kahjuks ei ole sellele
tagasisidet saabunud. Samuti sai koostatud
maakonda puudutav investorile mõeldud
inglise keelne info leht, mis esitati EASi

Ühtegi proaktiivset tegevust maakonnas
investorteeninduse projekti raames ei ole
korraldatud.

Parandusettepanekud, muu info

Info edastamine ühendustele peab saama
ühe kokkulepitud lahenduse maakonna
tasandil. Selleks võib vaja minna ja uuendada
www.jarva.ee kodanikuühiskonna alamlehe
vaadet ja funktsionaalsust. Uudiskirjaga
peaksid liituma ka teised ühingud ja
ühenduste lehed.
Kodanikuühiskonna arengukava
tuumikgrupp peaks käivituma paremini ning
ülesanded ja tegevused saama juurde
rohkem tegijaid ja elluviijaid.
Proaktiivse tegevusena peaks kasvama ka
arenduskeskuse teenuste turundus ja
reklaam laiemalt ühiskonnas st. seda, et kui
kellelgi tekib mõte asutada MTÜ, siis ta teab
kohe kuhu abi saamiseks pöörduda.
I poolaastal keskendus proaktiivne tegevus
liiga palju tegutsevate ühenduste võimekuse
tõstmisele ja koostööle. Teha tuleb ka
tegevusi, mis aitavad laiemalt ühiskonda
teavitada ühenduste tegevusest ja tõsta nö.
Kodanikuhariduse taset.

