SELETUSKIRI
Määruse eelnõu “ Vändra Vallavolikogu 14.10.2014 määruse nr 9 „Vändra valla
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2010-2020 vastuvõtmine“ muutmine” juurde.
1. Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on täpsustada Vändra valla kehtivat arengukava seoses välisvahendite
kaasamisega.
2. Eelnõu juriidiline alus
Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2, § 68 lg 2 ja Vändra Vallavolikogu 19. augusti 2014
määrusega nr 7 kinnitatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra § 8 lg 5.
3. Eelnõu sisu
Seoses „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
(edaspidi prioriteetne suund) meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuste
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)“ ja
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste
kättesaadavuse parandamine)“ eesmärkide elluviimiseks taotlusvooru avanemisega on võimalik
85% ulatuses saada toetust Vändra tehnopargi ja Vändra ettevõtlusinkubaatori arendamiseks.
1. Vändra tehnopargi moodustavad kaks toimivat (enamuses nõukogude aegsete ehitiste ja
rajatistega) ala Vändra vallas Allikõnnu külas. Alal tegutseb hetkel 12 ettevõtjat ja Vändra
Vallavalitsus. Alal tegutsevad ettevõtted annavad tööd kokku 202 töötajale (2013 aastaaruannete
põhjal). Alal asub ka Vändra vallamaja. Tehnopargi praegune ala moodustab 10,5 ha.
Tehnopargi põhiprobleemiks on vee-. kanalisatsiooni- ja sadmevee trasside väga halb seisukord
või ei ole neid üldse. Uute ettevõtete lisandumiseks ja olemasolevate laiendamiseks on
tugitaristu olematu seis oluliseks takistuseks. Projekti eesmärgiks on rajada uued nõuetele
vastavad vee, sadevee ja kanalisatsioonitrassid või rekonstrueerida olemasolevad.
Projekteerimise käigus tuleb arvestada ka perspektiivsete alade kasutuselevõtuga. Reaalselt on
Vändra tehnopargil võimalik laieneda kokku 53,99 hektarile.
Projektiga teostatavad tegevused:
1) Projekteerimine (49100 eurot). Projektis arvestatakse ka perspektiivsete alade
kasutuselevõtuga, millele vastavalt dimensioneeritakse trassid ja rajatakse jaotus ning vastuvõtu
kaevud;
2) Vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine koos kaevudega (434365 eurot);
3) Tuletõrjevee hüdrant (738 eurot);
3) Vändra alevi olemasoleva kergliiklustee pikendamine Vändra vallas Allikõnnu külas teeni nr
9300004 (Tehnobaasi tee) (55897 eurot).
Kokku prognoosmaksumus 540100 eurot (sellest toetus 85%-459085 eurot ja omaosalus 15%81015 eurot
2. Ettevõtlusinkubaator Vändra vallamaja hoonesse
Vallamaja hoone esimese korruse ruumides tegutsevad juba praegu OÜ Vändra MP, Pärnumaa
Talupidajate Liidu konsulent, MTÜ Jalgrattaklubi Viko. Hoone teisel korrusel olevat saali
kasutab aktiivselt maadlusklubi Suure Karu Pojad. Vändra vallal on kavas ühineda 2017 aastal

Vändra alevi ja Tootsi vallaga ning seoses sellega viia valla ametnikud üle Vändra alevi
ruumidesse aadressil Pärnu-Paide mnt 2 mille tulemusel vabaneb maja II korrus. Kuna ettevõtjad
juba on harjunud käima praeguses vallamaja hoones, on otstarbekas, see ümber kujundada
Vändra piirkonna ettevõtlusinkubaatoriks. Eesmärgiks on kodulähedane nõustamis-, koolitus- ja
taristuteenuse osutamine Vändra piirkonna olemasolevatele ja uutele ettevõtjatele. Eesmärgiks
on kujundada välja toimiv nõustamis ja ärikeskus- Vändra ettevõtluskoda, kust kohalik ettevõtja
leiaks professionaalset abi ning kust ta saaks ka endale vajaliku kontoripinna üürida.
Projektiga teostatavad tegevused:
1)Vallamaja I korruse ruumide renoveerimise kulud-140000 eurot;
2) 1 töötaja ja ekspertide töötasud-63000 eurot;
3) üldkasutatavate seadmete (printer, skanner, arvutid,…) ostukulud-8000 eurot;
4) teenuste osutamise kulud-30000 eurot.
Kokku prognoosmaksumus 241000 eurot (sellest toetus 85%-204850 eurot ja omaosalus 15%36150 eurot).
Arengukava täpsustamisega loome võimaluse taotluste esitamiseks meetme vooru.
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