SA Viljandimaa Arenduskeskus 2016. aasta tegevuskava
Tegevu Tegevuse nimi
se nr

ühik

ühikute
hulk

töötunde

Tegevuse eesmärk, MIKS tehakse ja oodatav
Tegevuste kirjeldus e. MIDA tehakse
mõõdetav tulemus, MIS näitab, et saavutasime
eesmärgi

EVTP NÕUSTAMISTEENUSED
Kuni 3 aastase ettevõtte
arengunõustamine

tulemuskriteer
iumile
vastavat
klienti

EV baasnõustamine

teenindatud
klienti

Starditoetuse eelnõustamine ja seire

nõustatud
taotlust

10

160 Ettevõtlikust inimesest on saanud toimiva
ärimudeliga edukas ettevõtja, kes on võimeline
hiljemalt aasta peale esmakontakti MAKiga
maksma 1 Eesti mediaanpalka või võtma välja
sama suurt äritulu.

Arengunõustamine

100

300 Ettevõtlike inimeste ja ettevõtjate infovajaduse
rahuldamine. Nõustamise käigus leitakse
vastused kliendi küsimustele ja toetatakse tema
tegevusplaani. Mõõdetav tulemus:
kliendirahulolu 8/10

Baasnõustamised , toetuste juhendamine sh ka
neile, kes hiljem saavad arengunõustamisi.
Nõustamispäevad piirkondades (KOVid ja/või
Leader tegevusgrupid).

160 Eesmärgiks on Starditoetuse menetlemise

Starditoetuse eelnõustamine, seire pärast
toetuse saamist

1

2
10

efektiivsuse suurendamine. Mõõdikud on:
puudusteta läbitud vastavuskontroll 70%
menetlustähtaegadest kinnipidamine 90%
kvaliteetsed hindamisraportid 80%
kliendirahulolu. Oodatav min 8/10
Õigeaegne EASi informeerimine projekti eesmärkide
saavutamise ohtu sattumisel.

3
ETTEVÕTLUSTEADLIKKUSE TÕSTMISE TEGEVUSED
Ettevõtlik Kool
kmpl

1

440 "Ettevõtliku kooli" programmi mudeli
rakendamine Viljandimaa koolides. Programmi
metoodikaid kasutab 8 Viljandimaa õppeasutust.
Koolitatakse 40 õpetajat. Üle-eestilisele
edulugude konkursile esitatakse 5 head edulugu.

Viljandimaa võrgustiku käivitamine, õpetajate
koolitused lasteaiaõpetajatele, õppereis,
osalemine üle-eestilises võrgustikus. Kõik need
tegevused toetavad PATEE kava ja EETA
programmi tegevusi, aga ei ole nendest
rahastatavad. Tegevusi selgitav tabel on
esitatud lehel Ettevõtlikkus.

Noorte ettevõtlikkuse arendamine

kmpl

1

444 Viljandimaa noorte aktiviseerimist ja
omaalgatust toetavad tegevused. 6
noorteprojekti või õpilasfirmat maakonnas on
nõustatud ja juhendatud. Algatatud on
ühisprojekt maanoorte ettevõtlusvõimaluste
tõstmiseks koos Rootsiga. Korraldatud on 10
ettevõtete külastus noortele. Mektroy
koostööprojektis osaleb 15 noort Viljandimaalt
oma projektide arendamisega

Õpilasfirmade ja noorte poolt ellu viidavate
projektide nõustamine ja juhendamine.
Koostööprojektide ettevalmistus ja elluviimine.
Ettevõtete külastuste korraldamine noortele ja
koordineerimine
PATEE kavas on noortele mõeldud koolitused,
suvelaager ja noorteprojektide konkurss, mida
käesolevas tegevuskavas ei ole. PATEE ja
käesoleva tegevuskava noorte ettevõtlikkusele
suunatud tegevused täiendavad üksteist ja
moodustavad loogilise terviku.

Alustava ettevõtja baaskoolituste
tugitegevused

kmpl

1

AEV Ettevõtluspäeva korraldamine
maakonnas

kmpl

1

45 Koolitusele osalejate leidmine, MAK teenuste ja Koolituse reklaam, osalejate valik ja
toetusvõimaluste tutvustamine, hinnangu
registreerimine, osalemine äriplaanide
andmine koolitusel osaleja äriplaanile
hindamiskomosjonis, arenduskeskuse teenuste
ja toetusvõimaluste tutvustus
120 Ettevõtluspäevale leitakse motiveeritud 70-100 Ettevõtluspäeva ettevalmistus (esinejad,
alustavad ettevõtjad, osalejad on saanud
toimumiskoht, toitlustus jne), teavitus ja
teadmisi äriidee genereerimise võimaluste ning reklaam, ettevõtluspäeva läbiviimine ja
elluviimise kohta, ettevõtluspäeval osalejad on tagasiside kogumine, kokkuvõtted ja aruandlus
teadlikud MAKi poolt pakutavatest teenustest
oma äriga alustamisel

Ettevõtlusnädala korraldamine
maakonnas

kmpl

1

120 Koostöös partneritega (ülikoolid, MES, TK, EAS,
KOVid, jne) viia läbi ettevõtlusnädal erinevatele
sihtrühmadele (noortest kuni tegustevate
ettevõtjateni). Nädala raames toimub vähemalt
5 sündmust u 500 osalejaga, et arendada
ettevõtlikku meelt ja jagada uusi
teadmisi/kogemusi.

Koos partneritega korraldatakse Viljandimaal
vähemalt 5 päevane ettevõtlusnädal:
partnerite töö koordineerimine,
ettevalmistused, esinejate leidmine,
reklaamimine, läbi viimine, tagasiside ja
kokkuvõtted

Maakondliku/piirkondliku
mentorklubi korraldamine

kmpl

1

200 Koostöös SA Pärnumaa Etrtevõtlus- ja
Arenduskeskusega ühise Viljandi- ja Pärnumaa
Mentorklubi loomine. Mentorklubi käib koos
vähemalt viis korda. Kokku vähemalt 18 inimest

kmpl

1

kmpl

4

MAK reklaamib klubi veebis, registreerib
huvilised, valib osalejad, korraldab üritused,
modereerib, osaleb mentorina. Viljandimaa
Arenduskeskus on 2016 a EASiga sõlmitava
piirkondliku mentorklubi läbiviimise lepingu
haldaja
Osalemine teavitustegevustes ja projektide
hindamine
AEV kaardistamisega seonduvad tegevused

kmpl

1

32 Maakondlik tugi AJUJAHI eesmärkide
saavutamiseks, 3 projekti hindamine
100 Alustanud ettevõtjaid on teavitatud MAK
teenustest ja ettevõtluse tugisüsteemist. Olemas
on ülevaade alustajate profiilist sh ekspordi ja
kasvupotentsiaalist
0 Maakonna äriühingute 2014 aasta
Töötluse, trükise koostamise ja avaldamise
majandusaastaaruannete töötlemise tulemusel koordineerimine, teavituse korraldamine
majanduskeskkonna ülevaate koostamine, selle
avaldamine

kmpl

4

klienti

20

80 Järelseire tulemusena pakkuda võimalus 20
asjalikumal ettevõtjal siseneda
arengunõustamise protsessi ja osaleda AEV
piirkondliku mentorklubi tegevustes.

Ettevõtlusega alustamise toetuse ja
Starditoetuse saanute järelseire koostöös
Töötukassa esindajaga ja EASi teenust
kasutanute seire omal käel

TEV proaktid: Viljandimaa ettevõtjate kmpl
tunnustamine (sh AEV kategooria)

1

80 Maakonna ettevõtjate tunnustamine, sh
ettevõtjate valik vähemalt neljas kategoorias

Kategooriate väljatöötamine, valiku komisjoni
töös osalemine

TÜ VKA ettevõtlusõppe toetavad
tegevused

1

80 Tugitegevused TÜ VKA üliõpilastele
ettevõtlusõppe raames: nõustatud 20 äriideed.
Üliõpilste seast väljub viis reaalselt tegutsevaid
ettevõtet.

Seminaride juhendamine, äriideede elluviimise
nõustamine. PATEE kavast makstakse Ideeturu
ruumide rent ja esinejate tasu ning
korraldadatakse mentorite koolitus

4

5

6

7

8

9
Ettevõtluskonkurss AJUJAHT
10 tugitegevused
Alustavate ettevõtete kaardistamine

11
Viljandimaa äriühingute
majandusaasta aruannet töötlus
läbiviimine ja analüütilise kogumiku
12 koostamine
AEV proaktid: äriplaani
koolitused/grupi-nõustamine

13
AEV proaktid: ettevõtete järelseire

14

24 Potentsiaalsel alustaval ettevõtjal on esialgsed
Potentsiaalse alustava ettevõtja äriplaani
teadmised ettevõtte tegevusvormi valikust,
koolitus, viiakse läbi üks kord kvartalis
äriidee valikust ja äriplaani koostamise
põhimõtetest. Koolitustel on käinud vähemalt 60
inimest

15

16

kmpl

MAK SISESED ARENDUSTEGEVUSED JA JUHTIMINE
Koolitused EV konsultandi arenguks
konsultanti

1

Enesearendus

konsultanti

1

EVTP juhtimine MAKis

juhataja
osatööaeg

17

96 Koolituste eesmärk on tõsta erialaseid teadmisi
ja oskusi
170 Enesetäiendamine, erialase kirjanduse
läbitöötamine, loengute ja ettekannete
pidamine jms

18
0,25

19
KOKKU
KODANIKUÜHENDUSTE NÕUSTAMISTEENUSED

381 EVTP juhtimine MAKis.
Proportsiooni arvestus: 4 töötajat, kogu tööaeg
7068 tundi. Juhataja töö on 0,5 koormus
juhtimistegevus. MAK mittejuhitav töömaht on
7068-883,5= 6184,5 tundi. EV konsultante 1,5 so
1,5x1767 = 2651 h. Proportsioon on
2651/6184,5=43% ehk 0,43 kohta juhtimist

20 AMTY arengunõustamine

10

50

AMTY info- ja infonõustamine
(sisaldab infotegevusi klientide
saamiseks ja infonõustamisi, sh ka
neile, kes hiljem saava
21 arendusnõustamisi)

klienti

60

90

22 TEG MTY arengunõustamine

tulemuskriteer
iumile
vastavat
klienti

12

160

TEG MTY info- ja infonõustamine
(sisaldab infotegevusi klientide
saamiseks ja infonõustamisi, sh ka
neile, kes hiljem saava
23 arendusnõustamisi)
100
klienti
KODANIKUÜHISKONNAST TEDALIKKUSE TÕSTMISE TEGEVUSED

90

Nõustamistöö järgmistel teemadel
- Milline tegutsemisvorm valida
- Kuidas üles ehitada juhtimine (üldkoosolek,
juhatus, jne)
- Põhikirja koostamine
- Tegevusplaan, strateegia, eesmärgid ja
Alustavad ja kuni 1 aasta tegutsenud ühendused missioon-visioon
on oma tegevuse rohkem läbimõlenud, et luua - Rahastusallikad
ja käivitada elujõuline ja jätkusuutlik ühendus.
- Töötajad, vabatahtlike kaasamine
Infolistide haldus, infokirjad, info kogumine ja
süstematiseerimine, infopäringutele
vastamine, kontaktide vahendamine, info
esitlemine veebivahendite abil (sh koduleht ja
30le piirkondlikule alustavale
MAK facebooki leht), töö meediaga, info- ja
kodanikuühendusele info ja infonõustamise
teabepäevad ja muud infonõustamiseks
teenuse pakkumine
vajalikud tegevused.
Nõustamistöö järgmistel teemadel
- planeerimine, juhtimine, kaasamine,
Tegutsevad ühendused on oma tegevused
liikmeskond ja juhtkond, partnerid, sponsorid,
rohkem läbimõelnud, nende tegevused on
majandustegevus ja finantsid,
jätkusuutlikud, liikmeskond toimiv ning
dokumentatsioon, vabatahlikud, mõju
arenguvõimeline, majanduslikult elujõulised,
hindamine, kommunitatsion väljapoole
nähtavad, läbipaistavad ning arenevad. S.t
ühendust.
ühendused on võimekavad
Infolistide haldus, infokirjad, info kogumine ja
süstematiseerimine, infopäringutele
vastamine, kontaktide vahendamine, info
esitlemine veebivahendite abil (sh koduleht ja
160le piirkondlikule tegutseva
MAK facebooki leht), töö meediaga,info- ja
kodanikuühenduste esindajatele info ja
teabepäevad ja muud infonõustamiseks
infonõustamise teenuse pakkumine
vajalikud tegevused

24 Alustavate MTYde seire

kmpl

4

25 MAKIS

kmpl

1

2015/16. aastal loodud ühendused on teavitatud
MAK olemasolust, teenustest ja infolisti
kuulumise võimalusest ja ühendust
andmebaasist. Antakse esmastele küsimustele
32 vastused.
MAK konsultandi panus MAKISe sisuloomesse, et
MAKISe sisu oleks ajakohane, päevakajaline ja
faktipõhine ning MAKIS "Küsi nõu" moodul oleks
klentide pootl aktiivselt kasutatud ja annab
15 operatsiivselt vastuseid

1

Õppepäevade kaudu luuakse ühenduste
arenguks ja koostööks soodne keskkond
96 vastavalt kohalikule vajadusele

Eesmärgid Kodanikuühiskonna temaatikale
suurema tähelepanu saavutamine ja erinevate
osapoolte kaasamine nädala korraldamisse
maakonna tasandil
27 Kodanikuühiskonna nädal

28 Maakondlikud arendustegevused

29 MTÜde arenguprogramm
Tegevuskavade ja aruannete
30 koostamine
31 KÜSK erialakoolitused ja infopäevad
KÜSK üldised koolitused MAKile, sh
32 suve ja talveseminar
Enesearendus
33
KOKKU

kmpl

kmpl

1

1

300
Eesmärk aktiviseerida kodanikuühiskonda;
kaasata ühendusi rohkem ühisprojektidesse (s.h
rahavusvahelistesse) võrdväärsete partneritena;
90 soodustada MTÜde omavahelis koostööd
Arenguprogrammi eesmärk on maakonnas
tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud
võimekus organisatsiooni igapäevasel ja
pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.
Sellega suureneb maakonnas tegutsevate
vabaühenduste võimekus avalike teenuste
165 osutamisel.
Kaks korda aastas valmib tegevusaruanne, korra
48 aastas tegevuskava
80

kmpl

1

konsultanti
konsultanti

1
1

konsultanti

1

48

konsultanti

1

150
1414

SOTSIALLMINISTEERIUMI ARENDUSTEENUSED

Tööturule aitavate sotsiaalteenuste
34 arendamine maakonnas

kmpl

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

3032

tulemuskriteer
iumile
vastavat
klienti

Seminarid, õppepäevad tegutsevatele
26 ühendustele
kmpl

Konsultandi koolitusel osalemise aeg

1

353 Maakonna sotsiaalteenuste arenguseminaride
läbiviimine, projektide nõustamine
353

1 kord kvartalias saadetakse andmed Sisemin
kaudu, koostatakse uutele MTÜdele kiri ja
saadetakse adrsaatidele laiali.

MAKIS kodulehele sündmuste üleslaadimine,
sisu uuendamine, jooksvatele küsimustele
vastamine
4 korda aastas toimuvad ühindustele mõeldud
õppepäevad neile olulistel teemadel.
Õppepäevad viiakse läbi koostöös kohalike
ühendustega. Pakume üksteise
oskusi/teadmisi. Õppepäevade kavas on
teoreetiline pool, ühised arutelud ja
koostöövõimaluste leidmine
Koostada kodaniku ühisikonna nädala
maakondlik konseptsioon, maakonna tasandil
info koondamine ja kooridneerimine;
piirkondlike ja muude võtmesündmuste
(kodanikeühenduste tunnustamispäeva)
korraldamine ja meediakajastuse korraldamine

Uute algatuste toomine maakonda;,
ühisprojektide (s.h Mulgimaa Peremängus)
elluviimisele kaasaaitamine

Programmi jooskul toimub 7 erinevat koolitust
a la 5 ak. tundi. Osalevaid organisastioone min
10 (osalejaid ca 20 in). Programm viiakse läbi
jaanuar - mai.
Analüüsitakse läbiviidud tegevusi

PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLUSE EDENDAMISEKS
ÜLDHARIDUSKOOLIDE NOORTE TEGEVUSTE MAAKONDLIK PROGRAMM
Noorte inspiratsioonipäev
35 Ettevõtlusnädalal
kmpl
8 koolitust noortele, sh koolides. 3
neist koolitused projekte teostavatele
36 noortele
kmpl
Noorteprojektide konkurss aprillis
37 2016, 1 päev
kmpl
Koolitus noorte juhendajatele ja
haridusasutuste huvigruppidele, 30
38 osalejat
kmpl
Nõustamine ja mentorlus noorte poolt
ellu viidavatele projektidele, kokku
39 15 projekti
kmpl
Ettevõtlike noorte suvelaager augustis
2016 6 päeva, 40 noort, noorte
40 kaasamine korraldusse
kmpl
ÜLIKOOLIDE NOORTE TEGEVUSTE MAAKONDLIK PROGRAMM
Ideturu läbiviimine ning mentorite
41 koolitus
kmpl

40

240
187

56

200

160
TÜVKA ettevõtlusõppe tugitegevuste
rahastamine
883

Tegevuskulude katmine

