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Meenutuseks

• Maakonna tunnuslause „Rohelisem elu“ hiljemalt 
2003. aastast.

• 1. Ökofestival 2006. aastal, kus Euroopa Komisjoni
Esindus Eestis tutvustas projekti "Sina mõjutad
kliimamuutusi. Muutu!"

• Põlvamaa “Rohelisem märk” alates 2009. aastast.



Tehtud ja tegemisel

1. „Rohelisem märk“ rebränding

2.Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja 
prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs

3.Projekti „PATEE 2020-2023“ uus alategevus 
„Rohemajanduse areng ja ettevõtete 
innovatsioonivõimekuse kasv“



„Rohelisem märk“ rebränding

• Periood: november 2020 – mai 2021

• Rahastus: Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi 
projektist "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023"

• Tegija: Brand Manual OÜ

• Tööd:
o Disainiaudit
o Uus Põlvamaa brändi väärtuspakkumine, tunnuslause ja 

lugu
o Uus visuaalne identiteet (eesti ja inglise keeles)



Olukord 2020. aasta lõpus



Disainiaudit

Kaootiline pilt ehk tugevat brändi hetkel ei ole. 

Ükskõik, mida me ette võtame – koondame kõik ühe 
märgi alla, loome olemasoleva põhjal selge 
märgisüsteemi või loome täiesti uue märgi – ei lõhu me 
sellega mingit kivisse raiutud kuvandit. 



Disainiaudit

Tegelikult on märkidel 1 eesmärk – Põlvamaa ja selle tegijad 
kaardile saada.

Üks eesmärk, mitu poolt:

1. Kohalike jaoks uhkuse kandja ja põhjus eelistada 
omakandikraami. 

2. Kindla suhtumise ja põhimõtete tähistaja.

3. Turundusvahend laiemalt Eestis. Põlvamaa kui müütiline koht 
eestlaste teadvuses, puhta looduse, väljakutseid täis 
põllumajanduse ja tundmatu tööstusega maa kusagil Tartust 
edasi. Tähistada see ühtse identiteedi ja looga.



Rebrändingu lähteülesanne

Luua üks märk, mis viitab üheselt piirkonnale. 

Märk, mis iseloomustab nii Põlvamaa loodust kui 
rohelist mõtteviisi ning leiab kasutust toote või 
teenuse (kvaliteedi)märgina.



Uus visuaalne identiteet

Senised



Uus visuaalne identiteet



Uus maakonna portaal



Märgise taotlemine

• Rohelisema Põlvamaa märgise kasutusõigust võivad 
taotleda kõik 

• Põlvamaal tegutsevad 

• füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud (äriühingud, 
MTÜ-d, SA-d, KOV-id), kelle 

• väärtused ja teguviis langevad kokku kaubamärgi kasutamise 
üldpõhimõtetes toodud rohelisemate lubadustega.

• Märgist saavad taotleda nii tootjad, teenusepakkujad kui ka 
sündmuste korraldajad.



Märgise taotlemine

• Märgise kasutusõiguse saamiseks esitab taotleja digitaalselt
allkirjastatud taotluse.

• Taotlusvormi kõige olulisemaks osaks on taotleja vastavus
„Rohelisemale lubadusele“ ehk tuleb kirjeldada, kuidas taotleja
tegevus on kooskõlas lubadusega:
olla säästlik,

olla puhas,

olla taaskasutav,

olla hooliv

• Taotluse vormi täitmise lihtsustamiseks on taotlejale loodud
abimaterjal



Põlvamaa rohemajanduse hetkeolukorra ja 
prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs

• Taotleja: Põlvamaa Omavalitsuste Liit

• Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

• Toetusprogramm: Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks 
vajalikud uuringud ja analüüsid

• Toetusmeetme  ja tegevuse nimi:  Prioriteetse suuna 
„Haldusvõimekus" meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside 
arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" 
tegevus „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus"

• Analüüsi tegija: Cumulus Consulting OÜ

• https://arenduskeskus.polvamaa.ee/maakondlik-
arendustoo/rohemajanduse-analuus/



Analüüsi eesmärk ja etapid 

• Rohemajanduse analüüsi eesmärgiks on anda uus hoog Põlva maakonna 
tunnuslausele "Rohelisem elu", sisustades selle uute maakonna 
rohemajandust arendavate ja elanike heaolu tõstvate suundade ja 
tegevustega.

• Analüüsi etapid lähteülesandest:

• Hetkeolukorra uuring: koondatakse kokku vajalikud taustandmed 
maakonna rohemajanduse hetkeolukorra kirjeldamiseks.

• Prioriteetsete valdkondade valik ja analüüs: valitakse välja 
prioriteetsed rohemajanduse valdkonnad, mis on Põlvamaale olulised ja 
kõrge majandusliku potentsiaaliga. 

• Prioriteetsete valdkondade eesmärgistamine ja tegevustega 
sisustamine: viiakse läbi intervjuud ja seminarid rohemajanduse 
arengusuundade täpsemaks defineerimiseks. 

• Analüüsi lõpptulemuste avalikustamine maakonna võtmeisikutele.



Ajakava

• Taotluse esitamine toetuse saamiseks – 06.11.2020

• Rahastusotsus – 19.01.2021

• Lepingu sõlmimine konsultantidega – 05.03.2021

• Maakonna ettevõtluse analüüs äriregistri andmetest lähtuvalt – 30.04.2021

• Ligi 20 süvaintervjuud maakonna suuremate ettevõtetedega ja 3 fookusgrupi 
intervjuud valdade ja maakondlike katusorganisatsioonidega – mai-august 
2021

• Rohemajanduse suveseminar – 11.08.2021

• Rohemajanduse teekonnakaardi ja tegevusplaani täpsustamise tööseminar –
8.10.2021

• Lõppversioon – 30.11.2021



Põlvamaa ettevõtted (2019)



Majandusandmete analüüsi kokkuvõte

• Üle 1 miljoni euro käibega ettevõtteid oli 2019. a 62 ja nende müügitulu 
moodustas 

• 71% kogu maakonna ettevõtete müügikäibest ja

• 86% ekspordist.

• Üle 1 miljoni euro käibega ettevõtetest:

• 19 ettevõtet töötlevast tööstusest

• 14 põllumajandusest

• 10 ehitusest

• 10 hulgi- ja jaekaubandusest

• Põlvamaa jaoks olulised ja kõrge majanduslikud potentsiaaliga 
rohemajanduse arendusvaldkonnad: 1) töötlev tööstus, 2) hulgi- ja 
jaekaubandus ning 3) põllumajandus, metsamajandus, kalapüük



Intervjuude teemad

1. Taastuvallikatest pärineva energia kasutus

2. Ausa kaubanduse põhimõtete järgimine

3. Taaskasutatud materjalide kasutus

4. Kõrvalproduktide ja jäätmete taaskasutusse suunamine

5. Ressursside ühiskasutus tarneahelas

6. Taaskasutamine toote disainis

7. Süsteemne seadmete hooldus

8. Teenustamise võimalused

9. Keskkonna mõjude hindamine ja vähendamine

10. Sotsiaalsete mõjude teadlik juhtimine

11. Strateegiline konkurentsieelis ringmajandusest

12. Sünergiline koostöö ettevõtte, avaliku sektori ja koolidega



Kokkuvõtvad mõtted intervjuudest

• Vajalik on alustada üldisest teadlikkuse tõstmisest
(võimalused, parimad praktikad jne)

• Vajadus tugevama kogukondliku arenguvisiooni ja koostöö 
järgi -> osapoolte koostööplatvorm (KOVid, tugistruktuurid, 
haridusasutused (erinevad tasemed), ettevõtted)

• Rohemajanduse kui strateegilise konkurentsieelise 
mõtestamine -> ärimudelite uuendamine ettevõtete 
tasandil

• Eraldi eesmärk toetav kommunikatsioon ja turundus -> 
maakonna strateegiline turundus



Rohemajanduse 2 strateegilist 
eesmärki Põlvamaal

1. TEADLIKKUSE JA INNOVATSIOONIVÕIMEKUSE KASV
Väljundiks muuhulgas:

- uute rohemajanduslike ärimudelite kasutamine, 

- uute eksportivate ettevõtete loomine, 

- ettevõtete ning teadus- ja haridusasutuste vaheliste 
koostööprojektide teke.

2. KOOSTÖÖ JA KOGUKONDLIKKUSE ARENDAMINE
Väljundiks muuhulgas:

- Põlvamaa kui rohemajanduspiirkonna maine kasv,

- ettevõtete võrgustike teke ja laienemine,

- kolmanda sektori (sh külakogukondade) aktiviseerumine.



Põlvamaa rohemajanduse 
stsenaariumid



Väljavõtteid lähiaastate 
tegevusplaanist

• Rohemajanduse maakondliku projektijuhti värbamine

• Koostööseminaride, koolituste ja muude sündmuste korraldamine 
rohemajanduse võimaluste tutvustamiseks ja aruteluks

• „Rohepiibli“ koostamine kogukonnale ja ettevõtjatele - rohemajanduse 10 
käsku

• Maakonna arendusrahade jaotuses kokkuleppe sõlmimine, milline osakaal 
läheb rohemajanduse toetamiseks

• Hanketingimustesse rohemajandusprintsiipide sisseviimine

• Piirkonna ringmajanduse võimaluste terviklik detailne kaardistamine

• Ettevõtjate jalajälje mõõtmise toetamine ja omavalitsuste kliimakavade 
koostamine

• „Ettevõtlik kool“ programmi sidumine rohemajanduse valdkonnaga



PATEE 2020-2023

• Projekti nimi: Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023

• Elluviimise aeg: 01.01.2020 - 31.08.2023

• Taotlusvooru nimi: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 
edendamiseks 2019-2023

• Rahastaja: Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond

• Projekti eesmärk: Põlvamaa on piirkonna tugevusi kasutav ettevõtlike 
inimeste ja konkurentsivõimeliste ettevõtetega maakond.

• Tegevussuunad:
• Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasv
• Toetav ettevõtluskeskkond ja ettevõtete müügivõimekuse kasv
• Rohemajanduse areng ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasv



Rohemajanduse areng ja ettevõtete 
innovatsioonivõimekuse kasv

Alategevused 2022:

1. Ettevõtete jalajälje mõõtmise ning jalajälje vähendamise 
tegevuskavade koostamise pilootprogramm (3-5 ettevõtet)

2. Maakonna ringmajanduse võimaluste terviklik kaardistamine
(valmib hiljemalt detsember 2022)

3. Rohemajanduse alase teadlikkuse tõstmise ja kogemuste 
jagamise üritused (8-12 seminari/infopäeva, 4-6 
rohemajanduse alast koolitust, rohemajanduse alane 
teemapäev ettevõtlusnädalal)



Tänan kuulamast!


