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Nõukogu koosolek toimus e-koosolekuna veebikeskkonnas ZOOM 

Algus kell 12:04, lõpp 12:39 

 

Juhatas: nõukogu esimees Romek Kosenkranius 

Protokollis: Evelin Seppor 

Osa võtsid: nõukogu liikmed Meelis Kukk, Varje Tipp, Ülle Vapper, Arno Peksar, Lauri Luur 

Kutsutud: Erik Reinhold - juhatuse liige 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade SAPA 2021. aasta tegevustest  

Päevakorra kinnitamine 

R. Kosenkranius teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord. 

Hääletamine:  

Poolt: 5  

Puudus: 1 

Arno Peksar liitus koosolekuga kell 12:11 

 

1. KUULATI: 

E. Reinhold ülevaadet SAPA 2021. aasta olulisematest hetkel käimas olevatest protsessidest. 

 Maakonna ja SAPA arengu huvides on tellitud 2 uuringut: 

1. SAPA koostöös Tartu Ülikooli-, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu- ja Sihtasutus 

Viljandimaa Arenduskeskusega viib ellu regionaalset uuringut „KOBARa 

glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste 

hindamine. Lepinguline partner uuringu läbiviimisel on OÜ Cumulus Consulting. 

Esimene tõsisem kaasamisüritus (KOBARa töötuba) on planeeritud 24.08.2021. 

2. Uuring „Kuidas mõjutab Rail Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku 

arengut ja rahvastikutrende aastani 2050? Arengut mõjutavate uuenduste ja 

trendide analüüs, olulisemad väljakutsed ja sisend strateegiasse“ Lepinguline 

partner uuringu läbiviimisel on Geomeedia OÜ 

 Toimus infoüritus Tuuleenergiapäev, kus osalesid valdkonna eksperdid ning arendajad 

nii riigi tasandilt ja kogukondadest üle Eesti. 

 Läbi on viidud hange koostööpartneri leidmiseks Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori 
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sisutegevuste elluviimiseks. Uueks perioodiks on leping sõlmitud Tallinna Teaduspark 

Tehnopol SA-ga. Teenuse rahastamine toimub “Pärnumaa PATEE programm 2020-2023” 

projektist. Hetkel on käimas 1. oktoobrist alustavate uute liitujate värbamise kampaania. 

Valikud tehakse septembri kuu jooksul. Hetkeseisuga on taotlusi 12, programmi pääseb 8 

ettevõtet. 

 Toetajatena, andsime inkubaatori ruumid kasutada Pärnu ettevõtte Gamecan ja Soome 

Tampere Game Hub koostöös korraldatavale rahvusvahelisele videomängude arendajate 

inkubaatorile, ürituse „Pärnu Games Incubator“ läbi viimiseks 05.07.-27.08.2021. 

 Alustatud on koostöös Kaubandus Tööstuskoja- Luminor panga ja Postimees Grupiga 

2021. aasta Pärnumaa tegijate konkursi ettevalmistustega. 

 Käimas on aktiivselt Pärnumaa ja Norra Buskerudi maakondade omavahelise koostöö 

arendamine. Toimunud on kohtumine Norra suursaadikuga. Pärnu maakonna 

delegatsiooniga on lähiajal plaanis külastada Buskerudi maakonda Norras. 

 Käivitunud on koostöös KredExiga tasuta konsultatsioonide pakkumine korteriühistutele 

KredExi toetuste, laenude ja käenduste osas. 

 Koostöös kriisikomisjoniga maakondlikku vaktsineerimise koordinaatori tööle 

rakendamine SAPA-s. 

 

R. Kosenkranius küsimus I pa eelarve täitmise osas. 

E. Reinhold selgitas eelarve täitmist.  

M. Kukk küsimus TÜ Pärnu kolledžiga ühiselt rahastatud tegevuste täitmise kohta. 

E. Reinhold vastus: kolledž on teinud aktiivselt turundust ja on näha märkimisväärset tõusu 

esitatud sisseastumisavalduste osas, lõplik vastuvõetute arv selgub õppeaasta alguseks. 

R. Kosenkranius küsimus KOBARa inkubaatorisse kandideerijate valiku kohta. 

E. Reinhold: programmist on rahastatud 8 kohta. 

M. Kukk küsis eelmise perioodi 5 inkubandi käekäigu kohta. 

E. Reinhold vastus: teadaolevalt nad kõik toimetavad. Üks neist suutis kaasata investeeringud, 

tooted on olemas ning on jõutud Amazoni kaudu Põhjamaade- ja USA turgudele. 

Nende viie inkubandi jaoks mentorlus jätkub osaliselt ka sellel aastal, kuna kroona-aasta tõttu jäi 

osa programmis ette nähtud mentortunde realiseerumata. 

R. Kosenkranius küsimus inkubatsioonist väljujatest raporti või memo koostamise võimalikkuse 

kohta. 

E. Reinhold vastus: raporti koostamine on võimalik aga see aeg mida kuvada on väga lühike.   

V. Tipp küsimus inkubantide kohta info leidmise kohta?  

E. Reinhold vastus: nende kohta leiab infot parnumaa veebist ettevõtluse alt. Veebilink on lisatud 

protokollile (https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/inkubaator/inkubandid/) 

 

R. Kosenkranius esitas nõukogu liikmetele küsimuse maakondliku ettevõtluse arengukava 

koostamise vajalikkuse kohta SAPA-s. 

E. Reinhold täpsustus: SAPA veab kogu maakonna arengustrateegiat, milles ettevõtluse 

arendamine on väga oluline. 

Toimus arutelu ühise maakondliku arengukava vajaduste ja sisu üle.  

 

M. Kukk tegi ettepaneku järgnevateks koosolekuteks materjalide ettevalmistamise kohta.  

 

1. OTSUSTATI: 

1.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 

 

https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/inkubaator/inkubandid/
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Järgmise nõukogu koosoleku toimumise aeg planeerida vastavalt vajadusele. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Romek Kosenkranius Arno Peksar 

koosoleku juhataja nõukogu aseesimees 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Meelis Kukk Varje Tipp 

nõukogu liige  nõukogu liige 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Ülle Vapper Lauri Luur 

nõukogu liige  nõukogu liige 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Evelin Seppor 

koosoleku protokollija 


