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Indikaator
ARV Ipa
Nõustatud alustavate ettevõtete arv, kes on jõudnud vähemalt 1
täiendava 1 mediaanpalga võimekuseni
3
MAK korraldatud ettevõtlusteadlikuse üritustel osalenute arv
Nõustamise tulemusena valminud tegevusplaanide arv (äri-,
turundus-, finantsplaanid jne)
Keskuse nõustamise abil ettevõtjate poolt loodud uute
ettevõtete arv
Nõustatud tegutsevate ettevõtete arv, kes on jõudnud vähemalt
2 täiendava 1 mediaanpalga võimekuseni
Esitatud Stardi ja Kasvutoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil,
summa)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Ettevõtjate esitatud muid toetusprogrammide taotlusi (keskuse
nõustamise abil)
sh EASi poolt rahastatud taotlusi
sh Töötukassa poolt rahastatud taotlusi
sh muude toetusandjate poolt rahastatud taotlusi
Lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades
Hinnang, mitme kliendiga on jõutud arengunõustamise
tulemuseni
Loodud mittetulundusühenduste arv, kes kasutasid keskuse
nõustamist
Nõustatud mittetulundusühenduste projektide arv
Neist rahastatud projekte
Nõustatud ja/või osaletud ühisprojektide arv, kus osalevad
mittetulundusühendused

42
22
9
0

ARV aasta kokku
Hinnang infotegevustele
Põhilised info jagamise üritused alustavale ettevõtjale toimuvad järgmisel poolaastal ettevõtluspäev, ettevõtlusnädal ja alustava ettevõtja baaskoolitus. Klientide huvi info
vastu on sellel poolaastal kasvanud. Huvi tuntakse toetuste taotlemise vastu uuel EL
perioodil 2014-2020. Huviliste arv on kasvanud ka alustava ettevõtja baaskoolitustel
osalemise kohta. Edastanud oleme igasugust informatsiooni ettevõtjatele, mis tundub
meie hinnangul oluline. Vahendame EAS poolt saadetud infot oma listidesse (listis üle
400 kontakti). Oleme koostanud infoartikleid nii alustavale kui ka tegutsevale
ettevõtjale, mis on ilmunud maakonna portaalis jarva.ee ja maakonna lehes.
Uuendatud on arenduskeskuse kodulehel ettevõtjatele mõeldud informatsiooni osa.
Alustavatele ettevõtjatele korraldasime ühe infopäeva koostöös KOV-dega, teemal
"kuidas alustada".
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Teavitusartiklite ja edulugude (kodanikualgatuse, heategevuse ja
vabatahtliku tööga seonduvad) arv meedias ja väljaannetes, mille
ilmumises MAKil on tunnetatav roll

Tänu suurele info kogusele internetis on infonõustamist jäänud järjest vähemaks.
Inimesed leiavad lihtsasti vajaliku teabe üles riigiasutuste kodulehtedelt või ühendustele
suunatud teabekeskustest, kodulehtedelt ja MAKISest. Peamiselt on info edastamiseks
ühendustele kasutatud meilidest koostatud listi, mis alates 2014 aastast on MailChimp
süsteemis, mis teeb analüüsimise senisest lihtsamaks. Listis on hetkel üle 300 liikme
millele lisandub igas kuus aadresse. List on muutunud üheks põhilistest ühendustele
suunatud info edastamise kanaliks ning analüütika näitab, et lugejaid on stabiilselt
palju. Lisaks kasutame info edastamiseks maakonna infoportaali www.jarva.ee, mis on
Järvamaa kõige külastatavam infokanal. Infoüritused on õnnestunud. Palju sõltub
päeva ülesehitusest ja info lisandväärtusest ehk siis infot, mida on võimalik inimesel
iseseisvalt internetist leida, ei tule keegi kuulama. MAKIS-es oli minu osa artiklite
lisamises ning maakonna ürituste kandmises kalendrisse. Artikleid koostas konsultant
kokku viis. Suurem osa infonõustamisest 2014 aasta I poolaastal oli seotud
projektinõustamise ja võrgustiku ning kontaktide vahetamisega.
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Lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades

KOV
KOV

KOV
KOV

Nõustatud omavalitsuste projekte (erinevat projekti)
Aruandeaastal rahatuse saanud KOV projektide arv
Teadus- või haridusasutuste ning ekspertide kaasamisega
ühisprojektide arv
Era ja avaliku sektori koostöös sündinud kokkulepete ja uute
algatuse arv
MAKi kaasabil maakonda toodud lisarahastust

KOV

Nõustatud ja/või osaletud KOVide vaheliste ühisprojektide arv

KOV

Nõustatud ja/või osaletud rahvusvahelisi ühisprojektide arv

KOV

Piirkondliku tähtsusega arengustrateegiate jms arengualaste
dokumentide arv, mille koostamisel on osaletud

2

INV

Vastatud investorinfopäringuid

1

INV

MAK poolt koostatud väärtuspakkumisi

1

INV

Kaastöid EASi koostatavatele väärtuspakkumistele

1

INV

Investeeringuotsuseni jõudnud investorprojekte MAK kaasabil

KOV

Huvi informatsiooni vastu ei ole kasvanud ega ka vähenenud. Enamus informatsiooni
on kättesaadav interneti vahendusel ning küsimuste või eriarusaamade korral
arutatakse teemat ühiselt. Infopäevade korraldamist eraldi ei pea vajalikuks. Infot
edastatakse sihtgrupile, kas otse või koostöös Järvamaa Omavalitsuste Liidu
kantseleiga põhiliselt e-maili teel.

Sündmusi ja üritusi ei ole korraldatud. Maakonna investeerimisvõimalusi tutvustav
lehekülg on valmis www.investinjarva.com ning selle arendamisega tegeletakse
pidevalt edasi. Koostöös Järva maavalitsuste ja Paide linnaga koostati
väärtuspakkumine peterburi investoritele, kes soovivad Eestisse rajada valustite tehase.

Koondhinnang keskuse tegevusele

Keskuse I pa tegevusele hinnangut andes olen asutuse juhina keskuse tegevustega rahul. MTÜ ja ettevõtlus
üle-eestilised tegevused, noortele suunatud projektide koostamine, Ühisnädala koordineerimine, MTÜdele s
uue perioodi tegevuste prioritiseerimise ja koostamise protsessi juhtimine ning maakonna arengustrateegia

Hinnang nõustamisele

Hinnag proaktiivsetele tegevustele

Järvamaa Arenduskeskuse klientide arvust 63 % on ettevõtjad. Klientide
arv on hakanud sellel aastal jälle tõusma ja moodustades esimesel
poolaastal 8 % rohkem planeeritust ehk 86 klienti . Võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on 16 klienti rohkem. Klientidest suurema osa
ehk 80 % moodustavad alustavad ettevõtjad so kuni 3 aastase
tegevusperioodiga isikud ja potentsiaalsed alustajad. Keskmine
nõustamise kestus ühe ettevõtluskliendi kohta on keskmiselt kaks tundi.
Klientidest paljud jõuavad konkreetsete tegevusteni ja eesmärkide
seadmiseni. Alustava ettevõtja arengunõustamisi on olnud 22
kliendiga, kellest 3 jõudsid mediaanpalga maksmiseni aasta jooksul.
Järvamaal luuakse valdavalt mikroettevõtteid ehk 1-2 töötajaga
ettevõtteid, tihti pereettevõtteid.
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 väheneb suveperioodil. Nõustamiste arv on
võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks (134 konsultatsiooni), kuigi
klientide arv on kasvanud. Suuri muutusi nõustamiste osas Järvamaal ei
ole.

Põhilised proaktiivsed tegevused esimesel poolaastal olid ENTRUM
programmis osalemine ja mentorklubi tegevustega alustamine.
Hästi läks meil ENTRUM programmis, saavutasime maksimum
tulemuse ehk peaauhinna võitis Järvamaa tiim Nätrum.
Superfinaali jõudnud noortest pooled said esimese kolme hulka.
Arenduskeskuse roll noorte nõustamisel oli märkimisväärne. Hästi
aga ei läinud maakondliku mentorklubi komplekteerimisega.
Tegevussoovid ei täitunud, sest me ei saanud alustamiseks kokku
vajalikku arvu mentiisid. Mentorklubisse registreerus 9 mentiid,
kellest kolmel ei onud täidetud EAS-i poolsed nõuded, lepingujärgne
vajadus on aga 12. Meile tundub, et väikeses maakonnas ei saa
teatud tegevusi teha, valim mentiidest on liiga väike, selleks, et
miinimumnõuded täita. Selle tegevuse tulemusena aga leidsime viis
väga toredat mentorit, kellega koostöö jätkub. Hästi läheb ka
koostöö maakonna turismiorganisatsioonidega, korraldame
ümarlaudu, kus vaatame minevikku ja tulevikku. Osalesime ka
LEADER programmi hindamiskomisjoni töös ning omavalitsuste
liidu majanduskomisjoni töös.

Suurenenud on arengunõustamise osakaal, projektitaotluste nõustamine
on jäänud samale tasemele ja vähenenud on infonõustamine ja
mõnevõrra ka alustavate ühingute nõustamine. MTÜ-de nõustamine
muutus aktiivsemaks pigem kevadel ja suve hakul. 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, samuti tuntakse üha
rohkem huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu. Tegemist on väga hea
trendiga, sest see muudab algatused oluliselt jätkusuutlikumaks kui vaid
projektipõhised ettevõtmised ning loob ühingutele võimalusi ise
rahastada endi tegevusi. Tihe koostöö ja nõustamine toimub eelkõige
suuremate ja tegusamate ühenduste tasandil. Arenduskeskusest on
saanud koht, kus toimub maakondliku vabaühenduste võrgustiku ja
koostöö initsieerimine. (Järvamaa Kodanikuühiskonna arengukava).
Nõustatud klientide hulgas olid enamus arengunõustamisele tulnud
kliendid, kuid sekka ka uusi ühinguid. Osad neist ei tulnud
arenduskeskusesse kohapeale vaid said nõustatud e-posti teel.

2014 I poolaasta proaktiivsed tegevused: 1) Järvamaa
Kodanikuühiskonna arengukava töögrupi kokkusaamiste ja
tegevuse initsieerimine - konkreetsemalt tegeleti käesoleval
poolaastal kodanikuhariduse programmi loomisega
üldhariduskoolidesse. 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. 2 ) Arvamusfestivali
korraldamine - jaanuarist paluti meie abi arvamusfestivali
korraldamisel ja kuna tegu on kodanikualgatusliku ettevõtmisega,
mis toob kokku kodanikuühendused, ettevõtjad, meediaväljaanded
ja eestkoste organisatsioonid, otsustasime ettevõtmist toetada ja
MTÜ konsultant on olnud alates jaanuarist festivali üks
põhikorraldajatest. Suuremas osas on tegu küll töövälisel ajal
tehtud tööga kuid arvamusfestivali mõju maakonnale ja Eestile
tervikuna on kindlasti suur. 3) Arengukavade nõustamine - MTÜ
konsultant nõustas mitmete ühingute arengukava koostamist.
Suurem töö toimus SA Paide Spordi - ja Tervisekeskusega. 4)
Kodanikuühiskonna nädala korraldamine - Järvamaa
Arenduskeskus juhtis nädala kontseptsiooni loomist, töögruppide
kokkusaamist (kokku kuuel korral Tallinnas ja Paides) ja
ühisturunduse taotluste koostamist KÜSKi (lisaks läbirääkimised ja
taotluste täiendamine)

KOV suunal nõustamisi 2014 aastaks ei ole eraldi planeeritud ning
klassikalises mõistes ei ole neid ka toimunud, sellepärast on ka lahtrid
tühjad. KOV suunal on planeeritud ainult proaktiivsed tegevused.
Arutelud on toimunud

Proaktiivse tegevuse osas on väga palju aega panustatud
maakonna uue Arenguleppe 2014-2020 koostamisse ning uue
perioodi strateegiate ja suundumuste tutvumisele ning
ettepanekute edastamisele. Maakonna strateegia uuendamine on
täielikult arenduskeskuse juhtida ja ka kokku panemine

Koostöös Järva maavalitsuste ja Paide linnaga koostati
väärtuspakkumine peterburi investoritele, kes soovivad Eestisse rajada
valustite tehase.

Tööga investorteeninduse programmi raames ei saa endiselt rahul
olla. Põhjuseks võib tuua aja ja proaktiivsete tegevuste elluviimiseks
vajaminevate ressursside puudumise, eelkõige siiski inimressursi
puudumise. Järvamaa Omavalitsuste Liit aitab siin samuti meid
mõtete ja võimalike ressursside leidmisega, et maakonda
tutvustada

Parandusettepanekud, muu info

Info edastamine ühendustele peab saama viidud uuele
tasemele, kus üheks lahenduseks võib vaja minna ja uuendada
www.jarva.ee kodanikuühiskonna alamlehete ja
funktsionaalsust. Uudiskirjaga peaksid liituma ka teised
ühingud ja ühenduste lehed.
Kodanikuühiskonna arengukava tuumikgrupp peaks jätkuvalt
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.
Proaktiivsete tegevuste puhul keskenduti liiga palju
tegutsevate ühenduste võimekuse tõstmisele ja koostööle.
Teha tuleb ka tegevusi, mis aitavad laiemalt ühiskonda
teavitada ühenduste tegevusest ja tõsta nö. Kodanikuhariduse
taset

a keskuse tegevustega rahul. MTÜ ja ettevõtluse valdkonnas on nõustamiste arv stabiilne ning see annab enam võimalust tegeleda proaktiivsete tegevustega nn. Entrum, haridusprogramm "Ettevõtlik kool"
amine, Ühisnädala koordineerimine, MTÜdele suunatud koolituste korraldamine, Arvamusfestivali korralduses kaasa löömine jne. Üle maakondlikest teemadest on olnud olulisemad Järvamaa Arenguleppe
essi juhtimine ning maakonna arengustrateegia täiendamise koordineerimine ja juhtimine.

