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Loa andmine targa linna innovatsioonifondi
rakendamise lepingu sõlmimiseks
SA Tallinna Teaduspark Tehnopol realiseerib koostöös kohalike omavalitsustega kohaliku
omavalitsuse põhist targa linna (smart city) lahenduste innovatsioonifondi eesmärgiga toetada
konkursi põhiselt väljavalitud väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate ning esialgse prototüübi
faasi läbinud idufirmade innovaatilisi tootearendusprojekte.
Sihtasutus on teinud Jõhvi vallale ettepaneku käivitada Jõhvi vallas innovatsioonifond suurusega
20 000 eurot. Innovatsioonifondi rakendamise eesmärgiks on:
- toetada Jõhvi valla ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd uudsete tark- või
riistvaraliste toodete kasutusele võtmise läbi;
- toetada Jõhvi valla ambitsiooni muutuda kaasaegsemaks ning säästlikuks;
- tutvustada innovaatilisi targa linna valdkonnaga seotud tooteid ja teenuseid;
- arendada teadlikkust uutest innovaatilistest arendustest.
Sihtasutus korraldab taotlusvoorude läbiviimise, esitatud taotluste hindamise, toetuste välja
maksmise ja toetuste kasutamise järelkontrolli. Jõhvi vald rahastab valla eelarvest
innovatsioonifondi.
KOKS § 6 lg 3 punkti 2 alusel korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole
seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. KOKS § 22 lg 1 punkti 8 alusel on volikogu
ainupädevuses muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine.
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2 ja § 22 lg 1 punktist 8,
vallavolikogu
otsustab:
1. Käivitada targa linna (smart city) lahenduste innovatsioonifond.
2. Anda Jõhvi Vallavalitsusele nõusolek sõlmida leping SA-ga Tallinna Teaduspark Tehnopol
innovatsioonifondi rakendamiseks. Innovatsioonifondi maht määratakse kindlaks Jõhvi valla
eelarves.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
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Selgitus
Jõhvi valla arengukava visioonikirjeldus (arengukava peatükk 3.2 „Jõhvi kui kvaliteetse
euroopaliku elukeskkonnaga omavalitsus“) toob esile ambitsiooni Jõhvist, kui innovatsiooni
edendavast, investeerijale atraktiivsest ja ettevõtlust soosivast omavalitsusest.
Kohaliku elu ja ettevõtluse edendamiseks ning investeerimiskliima parandamiseks on Jõhvis läbi
aegade asutatud vastavaid arendusorganisatsioone (nt SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, SA IdaVirumaa Tööstusalade Arendus, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu jt). Samuti osaletakse
vastavasisulistes arenguprogrammides või -projektides, nagu näiteks Ida-Virumaa turismiklaster ja
Viru Filmifond, mille tegevusega kaasnevad lisaks ettevõtluse arengule ka piirkonna kultuurielu
ning teenuste pakkumise rikastamine. Noorte õpimotivatsiooni innustamiseks on vald andnud välja
stipendiume erialaõppes osalevatele Jõhvist pärit noortele.
Innovatsioonivõimekuse edendamiseks pole Jõhvis vallas eraldivõetuna ja süsteemsel alusel
toetusprogramme seni olnud. Üksikutes toetusmeetmetes on küll võimalik saada projekti
innovatiivsuse eest lisapunkte (nt Kirderanniku Koostöökogu poolt vahendatav LEADER- meede),
kuid innovatsiooni edendamine pole toetuse eraldamisel oodatava tulemuse keskne teema. Peale
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esinduse kaotamist Jõhvis puudub kohapeal vastav
agentuur, mis innovatsioonialast nõu ja toetust pakuks. Hetkel on Jõhvis kättesaadavad üksnes
üleriigiliselt pakutavad tugimeetmed, nii nagu kogu ülejäänud Eestis ja milles konkureerimisel pole
edulootused kuigivõrd suured.
Innovatsiooni toetamise näiteid kohalikul tasandil on tänapäeva Eestist tuua eeskätt Tallinnast,
Tartust ja Kohtla-Järvelt. Loodud toetusmehhanisme kutsutakse innovatsioonifondideks. Tallinnas
ja Kohtla-Järvel opereerib neid fonde Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol, mis on Tallinna
Tehnikaülikooli (TTÜ) poolt loodud spetsialiseeritud sihtasutus. Sihtasutuse peaeesmärk on aidata
alustavatel ja arenevatel tehnoloogiaettevõtetel kiiremini kasvada. Sihtasutuse asukohaks on
Tallinn, kuid Ida-Virumaal on alates eelmisest aastast avatud esindus Narvas. Maakonnas on ka
mitmed teised omavalitsused väljendanud huvi oma ettevõtete jaoks innovatsioonifond luua (nt
Sillamäe). Kohtla – Järve innovatsioonifond loodi 2020. aastal ning läbi on viidud esimene
taotlusvoor, milles selgus kaks toetust saanud ettevõtmist, lähemalt vt:
https://innovatsioonifond.tehnopol.ee/kohtla-jarve/ .
Jõhvi vallal on võimalus innovatsioonifondi käivitamisel määratleda kas aasta kaupa või pikema
perioodi vältel oma eelisvaldkonnad (näiteks linnakeskkonna edendamisega seotud tegevused,
loodussäästlikud lahendused, sotsiaalne kaitse jpm). Samuti on võimalik oluliselt suurendada
tõenäosust, et Jõhvist pärit innovaatiline idee saab olulise arengutõuke just oma kodupiirkonnast.
Innovatsioonifondi käivitamisega suurendatakse tõenäosust, et mõne tulevikulahenduse prototüüp
luuakse esimesena Jõhvis, samuti, et siin võiks toimuda toote või teenuse edasine arendamine ning
valmistamine.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

