Ideede korje spetsialistide ja juhtrühma kohtumistelt 15.06.2018 ja 19.08.2018
1.

Mida on vaja teha, et saavutada uute (tasuvate) töökohtade juurdekasv ettevõtluses?
a. tootlikkuse kasv ettevõtluses (võrdluses sarnaste maakondadega Eestis;
võrdluses sarnaste eeldustega piirkondadega mujal maailmas)
b. ühes sellega töötasu kasv ettevõtlussektoris
c. töökohtade säilimine või kasv?

























Teadus asutustega koostöö eestvedamine. Innovaatilised lahendused tootmises
Välisinvesteeringute meelitamine
Väiketootjate investeeringute toetamine, silmaringi koolitused, õppereisid
ettevõtjate toetamine, nõustamine ärimudelis, ettevõtlusvormi valikul, kulude/tulude
juhtimises
Kaugtöökontorid keskustes (nt endised vallamajad), kus on olemas lauadtoolid
printerid. Kontorikohta saab rentida
Väikeettevõtjatele toodangu müügikohtade loomine(maakonnas). Turgude ja
turuhoonete loomine
Investeeringutoetused, koolitus, nõustamine
Koostöö puiduettevõtluses
soojatootmise ühisus (metsaomanik, ülestööaja, soojatootja)
Tehnoloogiline süsteem
Krunte soodsamalt pakkuda
Elamufond ja infrastruktuur
Munitsipaal elamufond
Meelitada ITettevõtjaid
Ettevõtjatevahelise koostöö koordineerimine
Valmidus läbi planeeringute
Koostöö haridusasutustega (kutse ja kõrg) +ettevõte
Terviklikud tööstusalad (valmidus ettevõtte tulekuks+ turundus)
KOV osalus strateegilise investorina (org ja tehnol. muutuste algataja)
100 riigi töökohta 3 valda
0reniga äriinkubatsioonikeskused
3euroga edasitagasi Tartusse (Jõgevale) tööle
Kaugtöö oaasid
Tippspetsialistide palgatoetus sisseregistreerimisel

2. Mida on vaja teha, et suurendada maakonna elanike eluaseme/elukoha väärtust?
a. vahetusväärtuse (ostumüügi hinnad) osas?
b. kasutusväärtuse (rahulolu elukohaga) osas?



Brändid – elukoha turundus
Maakonna kinnisvaraportaalilaadne keskkond, mis tutvustab saadaolevat kinnisvara
ja sekka ilusaid emotsioone piirkonnast+ finantserimine






















Linnades korteriühistute toetamine avaliku linnaruumi korrastajatena/haldajatena
Jõgeva linnas varesed ära hävitada
Kaunis kodu, küla, linnaasum jne tunnustusüritusedkaasamine.
Vanade hoonete lammutamine (KIK, KOV, MTÜ)
Noore pere „kodulaenu“ tagatised (riik, KOV)
Noorele stipendium/toetus –siduda, et töötab 3a.
„Toscana“ programm (miljöö+ ettevõtlus+ mahe)
Üürikorterid
Alevike kordategemine, konkurss, edulood, õppereisid
Tagada esmatasandi teenused kohapeal, nende kvaliteet ja positiivne kuvand/maine
(haridus jms)
Pakkuda mitmekesise valikuga krunte (hoonestusõigust)
KOV mainekujundus+MK mainekujundus
Ettevõtluse arendamise toetamine
Riiklik programm, mis sobiks ka väiksematele KOVidele eluasemete rajamiseks
Rekreatsioonialade loominearendamine keskustes
„Eesti Toscana“ programm
Stipendium noorele kohustus töötada 3a Jõgevamaal
KOV toetused ühistutele hoovide, fassaadide renoveerimiseks (lisaks Kredexile)
Tüüplahendused asulatele miljööväärtuse tõstmiseks otsetoetused liitumistasude
osaliseks kompenseerimiseks
KOV lisatagatis eluasemelaenule

3. Mida on vaja teha, et tõsta elanike osalust ja kaasatust ühiskonnaelus?
a. tööturg, kogukondlik ühistegevus, huvitegevus, kogukonnateenused, sotsiaalne
ettevõtlus jms
b. suureneb elanike heaolu ja panus kogukonna arengusse
c. vähenevad sotsiaalhoolekandekulud?













Kogukondade väärtustamine ja toetamine KOVide poolt süsteemne ja „päris hoolin“
Eestvedajate toetamine palgaline koht?
Kogukonnakogude loomine ja toetamine. Vajadusel palgalise töötaja võtmine KOVi
poolt. Sisu andmine!
Pikaajalise tegevusteotuse andmine MTÜdele
Kogukondade kaasmaine (tasustamine) hoolekandeteenuste osutamisel. Teenuste
delegeerimine MTÜdele
Tööturgtugiisikudsõbrad kogukondlik ühistegevusaktiivne kogukond huvitegevus
koolitused, õppereisid
Rahva ühised otsused omavalitsusele täitmiseks
Kaasav eelarve lihtsamaks (eelarvestamine)
Osalus ühiskonnaelus peaks olema vabadus ja oskus oma valdkonnas ja sellest tulenev
tuntus preemiaks
Projektide, kavade, planeeringute avalikud tutvustused mängulisemad, atraktiivsemad
(nt esitlus linna tänavatel) –Infolehttalitus
Sõidujagamine (sotsiaal, haridus, huvihariduse jne Uber)
Teenuste detsentraliseerimine







Kaasav eelarve.
Noortele suunatud ekskursioonid, tegevus
Võimalus+vastutus kogukondadesse (MTÜdele)
Kogukonnakogud (vahendid, õigused)
KOV teenuste delegeerimine SAle, MTÜle
Kogukondade (kohapealt valitavad liidrid) KOV palgale

4. Mida on vaja teha, et säilitada ja tugevdada maakonna toimivust?
a. KOVüksuste (esmase) koostööpiirkonnana,
b. riigi haldus ja teenuspiirkonnana,
c. elanike (positiivse) identiteedi ühe osana,
d. maakondlike toetuste piirkonnana














KOVide kokkuleppe alusel luua nt JAEKi juurde maakonna maine ja/või
turundusüksus/inimenetöökoht
Ära otsustada eesmärgid, kas ja mida me tahame, mainekujunduse üritused
Kõigepealt kokku leppima kas meil on maakonda vaja, kellel , milleks , mis
funktsioonid?
Riigi rahalise toetuse suurenemine KORDADES maakonna ühistegevusteks riik
Maakonnale oma niši leidmine, mainekujunduskava koostamine (sh ka KOVide
mainekujundus ja niši leidmine, väljaarendamine)
Toetuste osas KOP programmi vahendid KOViele, reeglid ühtseks MTÜdele raha
jagamisel
3 tugeva KOV MK reklaamimine, ühine lobby riigi suunas
Maakonda pole vaja!
Nimetada MõhuVaiga ühendmaakonnaks
Ühiselt suurte ürituste korraldamine
Ühiselt teatud teemade ajamine (noorte ettevõtlikkus, toiduklaster jne)
Ühine idee, teema, ettevõte (transport)
Mainekujundus!

Protokollis Maiu Veltbach

