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Eesmärk on saada osalejatelt tagasisidet Lõppeva perioodi prioriteedi 2 kohta ning uue perioodi 
suundumusi. Koostatud on ettevõtlusvaldkonna SWOT. 
METOODIKA: Küsimused, osalejatele:  
1.  Missugused sündmused ja tegevused on olnud prioriteedi 2 arendamisel kõige olulisemad?  
2.  Missugused maailma ja EL uued trendid / suundumused on meie jaoks olulised? 
1-2 Pakkuda 3 erinevat varianti, järjestada  (individuaalselt)  
Põhjendada oma valikud: miks?  
Paigutada need  valikud prioriteetide / järjestuse kaupa seinale. 
Valikute kiirkaalumine 
3 Igaüks saab võimaluse esitada kuni 3 trendi ja põhjendada. 
Metoodika sama. 
Tulemus tabelina (valik 1 - 5p, valik 2 - 3p, valik 3 - 1p) 
3. Ettevõtlusvaldkonna hetkeolukorra kaardistamine - SWOT 
 
KOKKUVÕTE:  

 
1.  Missugused sündmused ja tegevused on olnud prioriteedi 2 arendamisel kõige olulisemad?  
 

  
 

      
Kokku Prioriteet 2 – FG Ettevõtjad valik 1 - 5p valik 2 - 3p valik 3 - 1p 

20 Uute teenuste arendamine, lisandväärtuse loomine, 
kvaliteedi tõstmine  

20     

18 Investeeringud (ostud, soetused) on loonud uued 
võimalused konkurentsivõime tõstmiseks  

  18   

10 Ressursitõhusus, kulude kokkuhoid 10     
6 On toetatud ettevõtlust rohujuure tasandil, 

maalähedane  
  6   

6 Ettevõtluse taristu (hooned) renoveerimine ja 
ehitamine, et parendada teenuste pakkumist 

  6   

5 Koostöövõrgustike arendamine 5     
5 Erinevate tegevusvaldkondade toetamine 5     
5 Tegutsevaid ettevõtteid on toetatud     5 
3 Ühisturundus   3   
3 Uued turud ja müügivõimalused     3 
3 Messitoetus, uue kaubamärgi tutvustamine 

Skandinaavia turul 
    3 

1 Info kohale jõudmine 1     
1 On võimaldatud investeerida kaasaegsesse 

tehnikasse ja aparatuuri  
    1 

0 Ristturundus   0   
0 Koostöövõrgustike loomine     0 
0 On saadud tuua uusi võimalusi loomade haiguste 

diagnoosimisel 
    0 

 
2.  Missugused maailma ja EL uued trendid / suundumused on meie jaoks olulised? 
 

26 Energiasääst, päikeseenergia, tuuleenergia, rohepööre  

15 Ressursitõhusus, rohepööre  

15 Jätkusuutlikkus, roheline mõtlemine  NB! Esimesed kolm kokku 56 punkti 

7 Keskkonnasäästlik elu, tootmine maal 

7 Suurinvesteeringud 

6 Töökohtade loomine – hoidmine 
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6 Toorme kindlus 

6 Tööjõu arendamine 

5 Hajaasustus on ja jääb 

4 Ettevõtluskeskkonna arendamine maakonnas/piirkonnas 

4 Keskkonnasäästlikkus 

1 Viimane miil ja tolmuvabadus 

0 Avanevad uued turud, EL laienemine 

0 Tööjõupuuduse kasv – alternatiiv? 

0 Virtuaalmaailm 

0 Olemasolevate võrgustike toetamine – inimesed 

* Mõjufaktoriteks on  uut moodi mõtlemine ja selle kujundamine (rohelisem, jätkusuutlikum), millega 
kaasneb rohepööre ja energiasäästlik  majandamine, sh ringmajandus.  
 
 
3. Ettevõtlusvaldkonna hetkeolukorra kaardistamine – SWOT 
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

* Mitmekesine ressursside potentsiaal 

ettevõtluseks (loodusvarad, puhas loodus 

 

* Logistiliselt hea asukoht      

 

* On suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid (nii 

põllumajandus kui ka muu),  

 

 

* Kvaliteetse tööjõu puudus (vananev ja 

vähenev tööjõud) 

* Ääremaastumine, riigiasutuste puudumine 

piirkonnas, ebaühtlane areng erinevates 

asulates 

* Läbisõidu e transiidi maakond ei ole 

atraktiivne 

* Kesk-Eesti kehv kuvand, sh poliitilise 

juhtimise ebastabiilsus KOV-de tasandil 

* KOV nõrk juhtimine  ja ebapiisav teenuste 

kvaliteet  

 

VÕIMALUSED  OHUD JA RISKID 

* (Väike-)ettevõtluse mitmekesistamine, uute 

toodete, sh mahetooted, ja teenuste 

arendamine, sh uute tehnoloogiate 

arendamine. Ring- ja rohemajanduse arengu 

toetamine  

 

* Uute tehnoloogiate kasutamine ja moodsate 

ettevõtete tulek piirkonda  

 

* Toetusmeetmed ääremaastumise 

vähendamiseks, sh inimressurssi arendamine,  

koolitamine, motiveerimine 

 

* Soodsa asukoha  ja ressursside    kasutamine 

ettevõtluse  mitmekesistamiseks 

 

* Koostöö ja ühistegevuse toetamine, sh linna- 

LEADERi rakendamine ühisprojektides 

 

* Ebastabiilne geopoliitiline olukord 

(majanduskriis sh inflatsioon, tarneahelate 

katkemine, toorme nappus ja kallinemine; sõda 

Euroopas, pandeemiad) 

* Uued tehnoloogiad  vähendavad inimtööjõu 

vajadust  

* Kvalifitseeritud tööjõu (noorte) väljavool 

piirkonnast ja Eestist  

 


