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aasta plaan
2014. aasta tegevused

Tegevuse eesmärk, MIKS tehakse ja oodatav
mõõdetav tulemus, MIS näitab, et
saavutasime eesmärgi

Tegevuse eesmärgiks on toetada alustava
ettevõtja arengut saamaks elujõuliseks
ettevõtjaks. 5 kliendi arenguplaani koostamist ja
elluviimist on toetatud ning nõustatud, mille
tulemusena on klient jõudnud toimiva
ärimudeliga edukas ettevõtja, kes on võimeline
hiljemalt aasta peale esmakontakti MAKiga
maksma 1 Eesti mediaanpalka. Klient saavutab
endale püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma
potentsiaali maksimaalselt.
Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
ajakohane informatsioon.
Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
ajakohane informatsioon.
Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenuse pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 115 kliendi info
vajadused on rahuldatud ning nõustamise käigus
on leitud klientide küsimustele vastused.
Nõustamise tulemusena tekib konsultandil
nägemus, kuidas ja milliseid tegevusi tuleks
kliendile pakkuda.
Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse arengunõustamise teenuse
pakkumine 1 tegutsevale ettevõttele.

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenuse pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 20 tegutseva
ettevõtja infovajadus on rahuldatud. Nõustamise
käigus on leitud vastused ettevõtjal tekkinud
küsimuste osas.
2 korda aastas korraldada maakonna
turismiettevõtjate ümarlauad või ringreisid, et
tutvuda erinevate teenuste, toodete ja
pakettidega
hetkel ideed puuduvad
ei soovi hinnata
Korraldatakse 1 alustava ettevõtja koolitus, 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 positiivse otsuse
Tegevuse eesmärgiks on korraldada
ettevõtlusnädala raames ettevõtluspäeva
potentsiaalsetele alustavatele ettevõtjatele, kus
neil on võimalik saada teadmisi äriideede
genereerimise ja elluviimise koha pealt ning
tutvustatud on arenduskeskuse teenuseid.
Tegevuse tulemusena on vähemalt 2/3
osalejatest (vähemalt 30) saanud teadmisi ja
kasu järgnevateks tegevusteks.
Menotrklubi eesmärgiks on toetada maakonnas
tegutsevaid alustavaid ettevõtteid, pakkudes
neile võimalusi oma suhtevõrgustiku
laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning
ettevõtlusalaste teadmiste
suurendamiseks ning kasvatada arenduskeskuse
juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on
valmis püsivalt ja
vabatahtlikult panustama oma teadmiste, oskuste
ja kogemustega alustavate ettevõtjate
arendamisse, inimesed kes täiendavad
arengunõustamisega antavat tuge.
Tegevuse eesmärgiks on toetada ja pakkuda
maakondlikku tuge Ajujahi eesmärkide
saavutamisel st. enam ideid ja aktiivne osavõtt
projektist

Tegevuse eesmärgiks on pakkuda maakondlikku
tuge ENTRUM programmi eesmärkide
saavutamisel Järvamaal. Tegevuse tulemusena
on kaasatud aktiivseid maakonna noori ning
loodud võimalus neil projektis osaleda.
Kaardistatud on maakonna ettevõtlus - sektorite,
ettevõtete suuruse, ekspordivõimekuse jm.
näitajate põhjal. Ettevõtete analüüs ja
kliendibaasi loomine toimub vastavalt EAS
tellimusele.

Invest in Estonia projekti koordineerimine
maakonnas. Tegevuse eesmärgiks on tutvustada
Järvamaa erinevaid investeerimisvõimalusi.
Tegevuse eesmärgiks on tutvustada ja edasi
arendada Järvamaal projekti "Ettevõtlik kool"
ning osaleda üle-eestilises võrgustiku töös.

Ettevõtlusnädala eesmärgiks on arendada
inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat
suhtumist ettevõtlusesse. 2014 aastal oleme
korraldamas 8 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
koostöös partneritega. Järvamaa
Ettevõtlusnädalat on aidanud peale EASi
rahastada Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva
Maavalitsus, SA Põhja-Eesti Turism, SA KeskEesti Noorsootöö Keskus. Meedia poole pealt
teeme alati koostööd Kuma raadio,
maakonnalehe Järva Teataja ning piirkondlike
valla/linna lehtedega.
JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel, koolitustel ning
suvisel/talvisel seminaril.

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.
Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete
pidamine.

Tegevuse eesmärgiks on suurendada
tegutsemisvõimekamaid ja jätkusuutlikumaid
ühendusi, mis on sihipäraselt ja eesmärgistatult
asutatud.

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenud pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 35 kliendi info
vajadused on rahuldatud ning nõustamise käigus
on leitud klientide küsimustele vastused.
Nõustamise tulemusena tekib konsultandil
nägemus, kuidas ja milliseid tegevusi tuleks
kliendile pakkuda.
Eesmärgiks on suurendada
tegutsemisvõimekamaid ja jätkusuutlikumaid
ühendusi

Tegevuse eesmärgiks on kvaliteetse ja
professionaalse nõustamisteenud pakkumine
ning tulemusteni jõudmine. 35 kliendi info
vajadused on rahuldatud ning nõustamise käigus
on leitud klientide küsimustele vastused.
Nõustamise tulemusena tekib konsultandil
nägemus, kuidas ja milliseid tegevusi tuleks
kliendile pakkuda.

Tegevuse eemärgiks on valdkondliku
informatsiooni edastamine sihtgrupile, kasutades
selleks infoliste, infokirju, meediat,
kodulehekülgi, teabepäevi/seminare. Tegevuse
tulemusena on sihtgrupil olemas värske ja
ajakohane informatsioon.
Konsultandi osalemine MAKISes
tavakonsultandina
Tegutsevatele ühendustele suunatud koolitused
Alustavatele ja tegutsevatele MTÜdele suunatud
baasteadmiste koolituse läbi viimine. Osaleb
vähemalt 8 MTÜd.
Mentorklubi käivitamise eesmärk on tõsta
ühenduste teadmisi ja oskusi ning pakkuda neile
nende tegevustes tuge. Planeerimine käivitada
mentorklubi, mille eesmärgiks on toetada nii
alustavaid kui tegutsevaid ühenduste juhte jagada kogemusi ning toetada teineteist.
Mentorklubi tulemusena on kaasatud vähemalt
10 mentiid ja 3 mentorit ning nad oma
tegevustest saavutanud vähemalt 75%
planeeritust.
Vähemalt kahe väikeprojekti korraldamine
lähtuvalt koolituskavast.

Kodanikuühiskonna nädala eesmärgiks on
kodanikualgatuse arendamine maakondlikul
tasandil, ühenduste võimekuse suurendamine ja
uute inimeste kaasamine ühenduste tegevusse
kodanikuühenduste endi koostöö kaudu. Samuti
soovime saada suuremat tähelepanu pöörata
kodanikuühiskonna teemadele. Järvamaa
kodanikuühiskonna nädalat korraldame
novembrikuu viimasel nädalal. Tegevuse
tulemuseks on aktiivsete inimeste ja ühenduste
arvu tõus, ühisettevõtmiste tekkimine.

Arutelude eesmärgiks on uue perioodi
kodanikuühiskonna arengukavva sisendite
kogumine ja ühenduste rahastamise
juhendamaterjali tutvustamine
Arvamusfestival toimub 15-16 august 2014.
Tegemist on arvamuskultuuri festivaliga, kus
arutatakse erinevaid Eesti olevikku ja tulevikku
puudutavaid küsimusi. Ettevõtmise eesmärk on
luua Eestis avatud, kogu ühiskonda kaasav ja
poliitiliste eesmärkideta arvamuskultuuri ja
kodanikuharidust arendav kohtumispaik.

JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel koolitustel.
JAK konsultant on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.
Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete
pidamine.

Eesmärgiks on pakkuda Järvamaad nii sise- kui
välisinvestoritele võimaliku investeeringu
sihtkohana. Kindel on see, et soovime
invetoritena näha selliseid ettevõtjaid, kes
soovivad luua hästi tasustatud töökohti.

Erinevatel aastatel oleme üritanud koondada
arendustöötajaid ühise laua taha, kuid see ei ole
erinevate põhjustel eriti hästi õnnestunud.
Eesmärgiks on tõsta arendustegevusega
tegelevate inimeste teadmisi ning jagada häid
kogemusi teiste kolleegidega
naabermaakondades. Läbi selle on võimalik
teostada ühisprojekte ja arendusi ning leida
erinevaid koostöökohti. Planeerimine 2
õppereisi, sihtkohad ei ole tänatäpselt veel
paigas.

Eesmärgiks on suunata ettevõtlikkuse ja
tööalase aktiivsuse suurendamist piirkonnas ning
selle põhjal koostatakse erinevate partneritega
kava/maakondlik kokkulepe ning lepitakse
kokku edasistes tegevustes
Eesmärgiks on parendada tööstusalade võimalusi
ja analüüsida Järvamaa
ettevõtlusalade/tööstusalade vajadusi ning
kitsaskoht ning leida nende lahendamiseks
kitsaskohad.

Maakonna kultuuri arengukava koostamise
protsessi juhtimine ja kokku kirjutamine

Tegevuse eesmärgiks on Järvamaa kui
turismipiirkonna laialdane tutvustamine. Oleme
korraldanud kahel aastal Järvamaad tutvustava
ringreisi reisikorraldajatele. Huvi on olnud väga
suur ning tagasiside positiivne. Soovime sellega
jätkata ning planeerida 2014 aasta kevadeks 1
päevase maakonna turismiobjekte tutvustava
ringreisi. Läbi selle kasvab maakonna kui
reisisihtkoha tuntus ning tõuseb potentsiaalsete
külastajate arv maakonda. Leppe kaudu tehakse
koostööd Järvamaa turismitoodete tutvustamisel
reisikorraldajatele.
Tegevuse eesmärgiks on arendada ja turundada
marsruuti Tallinn-Saku-Rapla-Türi-ViljandiKarksi-Nuia-Lilli ehk “ Green Way - pärlite tee
läbi Eestimaa“ iseseisvalt looduses
liikumist harrastavale aktiivsele inimesele.
Tulemused:
• Valminud on eesti/inglise keelne infotrükis
5000 tk, A5 formaadis, kammköites.
• Koostatud on Green Way tegevuskava
aastateks 2014-2016 ning üle on vaadatud GW
turundusstrateegia.
• Teekonnale jäävate ettevõtjate toodete paketid
on välja selgitatud ning protsessi on kaasatud 1-2
eksperti.
TIK töö korraldamine, vt. TIK tegevuskava ja
eelarve. Tegemist on puhtalt TIK töötaja
Juhataja osalemine maakondlike arendusrahade
komisjoni töös.

Alates 2006.a. septembrist on maakonna
infoportaali toimetamine ja arendamine
Järvamaa Arenduskeskuse all. Järvamaa
infoportaali www.jarva.ee toimetamisega tegeleb
portaali toimetaja.
Lepingu järgselt on korraldatud Järvamaa
Omavalitsuste Liidu ; Kesk-Eesti Noortekeskuse
ja Eesti Orienteerumisliidu raamatupidamine

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

JAK 2 töötajat on osalenud EASi poolt
korraldatavatel teabepäevadel ning
suvisel/talvisel seminaril.
JAK on juhitud . Kuni 50% juhataja tööajast
JAK raamatupidamine on korraldatud
Järvamaa Arenduskeskuses on välja töötatud
kvaliteedijuhtimissüsteem ning jooksvalt üle
vaadatud ja täiendatud.
Osaletud on koolitustel

Osaletud on koolitustel ja seminaridel
Projektide ette valmistamine, materjalide läbi
töötamine/lugemine, enesetäiendamine, erialase
kirjanduse läbitöötamine, loengute ja ettekannete
pidamine.
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Tegevuste kirjeldus e. MIDA tehakse

Nõustamistöö

Info edastamine, suhtlemine, artiklite koostamine, raadiosaadetes
osalemine.

Info edastamine, suhtlemine, artiklite koostamine, raadiosaadetes
osalemine.

Nõustamistöö

Arengunõustamine

Kaasrahastajad
, nende panuse
suurus,
partnerid jm.
lisainfo

Nõustamistöö

Tööaeg kulub inimeste informeerimisele, ürituste läbiviimisele,
kokkuvõtete tegemisele ja edasiste tegevuste planeerimisele

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

Konsultandi tööaeg kulub grupi komplekteerimisele, ürituse
reklaamimisele, kokkulepete sõlmimisele, ürituse läbi viimine ning
kokkuvõtete tegemisele

Konsultandi tööaeg kulub mentorklubi korraldamise ja koordineerimise
peale

Konsultandi tööaeg kulub teavitustegevustele ja osalemine ideede
selekteerimisel.

Konsultandi ülesandeks on maakondliku võrgustiku kaasamine ja
teavitamine, tehnilise abi pakkumine korralduslike tegevuste puhul,
projekti meeskondade nõustamine.

Tööaeg kulub ettevõtjatega suhtlemisele ja Navisioni täitmisele

KOV kontaktvõrgustiku haldamine, välis ja siseinvestoritele suunatud
maakonna turundustegevuste organiseerimine, investorpäringute
teenindamine ja pakkumiste koostamine.
Konslutandi tööaeg, mis kulub protsessi eestvedamisele ja juhtimisele,
kokkulepete sõlmimisele partneritega

Ettevõtlusnädalale ootame kõiki aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes
soovivad alustada oma ettevõttega või seda edasi arendada. Sellel nädalal
tunnustatakse ja pööratakse tähelepanu meie maakonna edukamatele
ettevõtjatele sh. turismiarendajatele.
Käesoleval aastal oleme planeerinud tegevusi 8-18-aastastele noortele, et
kasvatada ja õpetada neile ettevõtlikku eluhoiakut. Noortel on võimalus
külastada maakonna edukamaid ettevõtjaid.
Ettevõtlusnädal on hea võimalus omavahel kohtuda noortel, alustavatel ja
tegutsevatel ettevõtjatel ning maakonna arendustööga tegelevatel
inimestel, jagada oma kogemusi ning õppida teistelt.
Ettevõtlusnädala esimesed päevad on suunatud koolinoortele, üks päev on
suunatud alustavale ettevõtjatel, ühel päeval keskendutakse
turismiettevõtjatele, ühel päeval keskendutakse tegutsevatele ettevõtjatele
ning tunnustamisele. Nädal lõppeb traditsiooniliselt Järvamaa messiga.
Ettevõtlusnädala ürituste planeerimine, läbi rääkimiste pidamine
partneritega, lisarahastuste leidmine, ettevõtlusnädala ürituste
korraldamine, aruannete koostamine.

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

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

Nõustamistöö

Nõustamistöö

Nõustamistöö

Nõustamistöö

Info edastamine, suhtlemine, kaardistamine, artiklite koostamine,
raadiosaadete ja seminaride läbi viimine.
MAKISe infosüsteemi administreerimine
Konsultant teavitab ja reklaamib koolitust, tegeleb osalejate
registreerimisega
Baaskoolituse ettevalmistavate ja jätkutegevuste korraldamine, koolituse
tervikliku korralduse eest vastutamine, osalemine koolitusmoodulites.

Konsultandi roll on mentorklubi maakondlik koordineerimine, nende
tegevuste toetamine ning eesmärgistamine tulemustele.

Koolituskavade koostamine kaks korda aastas, koolituste
ettevalmistamine, läbi viimise korraldamine ning aruannete koostamine

Konsultandi tööaeg kulu kogu nädala ettevalmistamisele, suhtlemisele
partneritega, kodanikuühiskonna konverentsi korraldamisele ja parimate
tunnustamisele. Konsultant on koordinaatori rolli maakonnas.
- Kohtumised partneritega nädala korraldamiseks ja kontseptsiooni
loomiseks
- Programmi koostamine
- Erinevatele sihtgruppidele sündmuste loomine vastavalt vajadustele
- Ruumide, info ja reklaami logistika korraldamine
- Meedia ja kommunikatsioon sihtgrupi ja laiema avalikkuse tasandil
- Visuaali ja identiteedi loomine
- Neljanda kodanikuühiskonna konverentsi korraldamine
- Audivisuaalne reklaammaterjal sotsiaalmeedia võrgustikele
- Raadiosaated ja artiklid ajalehtedes

Täpsemad teemad selguvad

Konsultandi tööaeg kulub festivali ettevalmistamisele ja ürituse läbi
viimisele

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

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

Töö elluviimist
rahastab JOL
ning tegevus on
fikseeritud
Maakondliku investeeringute lehe edasi arendamine, infoga täiendamine, baasfinantseerim
tõlkimine, turundamine.
ise lepingus.

Töötaja tööaeg, mis kulub ettevõtmise planeerimiseks ja tegevuse ellu
viimiseks

Töö elluviimist
rahastab JOL
ning tegevus on
fikseeritud
baasfinantseerim
ise lepingus.

Ettevõtlikkuse ja tööhõive maakondliku kava koostamise
protsessi juhib ja veab arenduskeskus. Kava koostamise raames leitakse
vajalikud strateegilised partnerid ja sõlmitakse nendega kokkulepped
koostöös
osalemiseks. Korraldatakse erinevaid ümarlaudasid tegevuste
kaardistamiseks ja
prioritiseeritakse olulisemad tegevused maakonna jaoks. Koostöös
partneritega
vaadatakse üle maakonna kitsaskohad ettevõtlikkuse ja tööhõive
valdkonnas ning
lepitakse kokku eesmärgid olukorra parandamiseks. Arutelude
tulemusena valmib
maakondlik ettevõtlikkuse ja tööhõive rakenduskava.

Töö elluviimist
rahastab JOL
ning tegevus on
fikseeritud
baasfinantseerim
ise lepingus.

Maakonna ettevõtlusalade/tööstusalade ressursside ja alternatiivide
kaardistamine (see tegevus on otseselt seotud järgmise perioodi
rahastamisvõimalustega)

Töö elluviimist
rahastab JOL
ning tegevus on
fikseeritud
baasfinantseerim
ise lepingus.

Maakonna kultuuri arengukava koostamise protsessi juhtimine ja kokku
kirjutamine

JOL leping

Töö elluviimist
rahastab JOL
ning tegevus on
fikseeritud
baasfinantseerim
ise lepingus.

Tegevused :
• Infotrükis "Green Way - pärlite tee läbi Eestimaa" koostamine ja
trükkimine KIK rahastuse toel (selgub detsembris)
• Green Way turundusstrateegia tegevuskava koostamine 2014-2016
• Piirkondlike ümarlaudade korraldamine, toodete
tutvustamine/tutvumine kohapeal, ettevõtjate/teenuse pakkujate
valmisoleku testimine, kogemuste vahetamine teiste teemateede n.
Romantiline rannatee eestvedajatega.

omavalitsuste
liit, KIK,
MAAKAR

vt. eraldi tegevuskava Järva TIK tegevuskava

EAS, KOVid ja
oma teenitavad

Tööaeg kulub projektide läbi vaatamisse, koosolekutel osalemisele ning
aruannetega tutvumisele.

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

Tööaega
tasustavad
Tööaeg kulub teenuse pakkumisele ehk raamatupidamislikike toimingute organisatsioonidi
tegemiseks igapäevaselt vastavalt sõlmitud lepingutele.
se.

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.

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

JAK 2 töötajat on osalenud EASi poolt korraldatavatel teabepäevadel
ning suvisel/talvisel seminaril.
JAK igapäevatöö on juhitud .
JAK raamatupidamine on korraldatud
ISO põhimõtted on rakendatud ning pidevalt üle vaadatud ning
täiendatud.

