Ettevõtlus ja tööhõive teemarühm, 23.08.2018, 16 osalejat.
I töörühm
 Tõmbekeskustesse suured platsid, muusika-pillimäng-kohvikud, melu
piirkond, elu käiks
 Kuna maavalitsuste enam pole, siis oluline on maakonnas ürituste
koordineerimine, reklaami ja turunduse ühine tegemine.
 Vähem sekkumist ettevõtlusesse. Riik-KOV –JAEK loovad võimalused,
ettevõtja ise otsustab. Valmisolek ettevõtja tulekuks.
 Kaugtöö võimaldamiseks kohad olemas endiste vallamajade näol,
internetikiirust lahendada -viimane miil. Meedia ja KOVi teavitus sellest,
kus kaugtööd on võimalik teha
 Tööseadusandluse muutmine tänapäevasemaks, erinevad töötamise
vormid , lahendused, lepingud, nt ettevõtluskonto, aga pangad ei toeta
veel.
 Integreeritud transport, erinevate lahenduste koostöö.
 Katuserahade kasutamine/realiseerimine KOVides, et ei lastaks tuulde
II töörühm
 Kuvand – kõikide osapoolte panus, ühistegevuse tulemus
 Turundusjuht JAEKi
 3 KOV brändid või/ja ühisosa kokku lepitud, mida kuvada.
 Riik võiks aidata kaasa maakonna maine müügile, nt lennujaamas info
maakonna võimalustest
 Siit sirgunud või siinsete tuntud inimeste seos ja selle kasutamine.
 Tööjõud- ettevõtja maksab kõrgemat palka, saabki parema töötaja, riigi
soodustus, paindlik migratsioonipoliitika, elamispinna käive kiireneks
 Elamufond, kuhu ettevõtjad saaksid panustada ja koostöös KOVi
kureerimisel ellu viia- arendaja ja realiseerimine KOVi töö
 KOVis noore spetsialisti toetus
 JAEKilt maale elama piirkondlik programm, võimaluste tutvustamine
 KOV -teenused kohapeal olemas, taristu valmis, kaugtöö keskused,
starditoetus
 JAEK proaktiivsed tegevused, mentorid, nõustamised, turundus,
turundusnõustamine
 Riik, õiglane starditoetus, piirkondlik lähenemine, ka taristu loomisele
 Transport töö ja elukoha vahel võiks olla tasuta
 Asjaajamine KOVis kiirem, töökorrad üle vaadata, spetsialistide
võimaldamine
 Abivalmis kriitika ettevõtjalt ära kuulata
 JAEK nõustab, aitab lahendusi leida
 Riik teotusprogrammid lihtsamad, riigi maade müük lihtsamaks, otstarbe
muutmine võimalikuks
 Tööstusparkide väljaarendamine
 JAEK- loob inkubatsioonikeskuse
 Riik viimane miil, elekter ja gaas valmis ettevõtjale, soodsam liitumine
 klastrid, spetsiifilised valdkonnad, mida arendada
 KOVide vara kokku koondada ja kuvada, valitsemiseks mittevajalik vara
info välja kuvada, kinnisvarainfo, mis KOVis olemas ettevõtjale teatavaks
III töörühm
 Kinnisvara arendus – üüripinnad, riik - toetada noori peresid ostmisel
 Mainekujundus- kõikide panus. kõik positiivselt





Kohtumised-kaasamised-arutelud- kui ettevõte planeerib laienemist, siis
KOV teab vajadusi- oskab tegeleda, nt keelebarjääride tekelahendusvalmidus KOVis
Turundamine-mess- mainemess, JAEK i korraldada, KOVide tutvustus ja
panus. Kas riik võiks toetada?
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