Vormsi arengukava koostamine
Ettevõtluse arutelu 6. oktoobril 2018
-

(start-up) ettevõtete asukoha või kaugtöökoha valiku üks eeldusi on lennujaama
lähedus ja ühendused.
üks võimalik suund on nutikas turism, kuna see ei eelda suurt inimeste arvu
suurenemist, võtmeküsimuseks madalhooajaks inimeste saarele saamine.
meditsiiniteenused?
rootsi kogukonna esindajatel on mureks bürokraatia, kinnisvara ja ehitamisega seotud
regulatsioonid ja sellekohase info kättesaadavus või arusaadavus.
kas Rootsis võiks olla näiteid kogukondadest, mille kogemustega võiks Vormsi
arendamisel tutvuda?
ettevõtluse jätkusuutlikkus sõltub ressursside targast majandamisest – sh
põllumajandus, metsandus, kalandus. Riskiks on metsa- ja põllumaade liikumine
selliste äriühingute omandusse, mis ei soovi või ei oska kogukonda panustada.
koostamisel on Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa), milles on kirjeldatud
väikestele kogukondadele (sh püsiasustusega väikesaartele) mõeldud meetmed.
saar võib arenguks vajada tavapärasemast erinevaid samme – nt konkreetsete
inimeste saarega sidumine, uuenduslike lahenduste katsetamine jne.
internetiühendusega esineb probleeme.
Vormsi kui pulmasaar, inimestele elamuste pakkumine, loodusmatkad.
saarel tegutsevad ettevõtjad ning saarel elavad ettevõtjad.
võimalike saarele jõudvate ettevõtete töötajatel pole tänase seisuga kusagil elada –
seega siin ettevõtte käivitamisel on vaja rajada ka elamispinnad.
vallal on täna õigus viia sisse kitsendusi maakasutuseks (roheala).
tulevikukontseptsiooniks jätkusuutlik ökosaar, mahemajandus?
aastaringselt elab saarel 180 inimest – seni, kuni see number ei muutu, ei toimu ka
olulisi muudatusi.
esmalt tuleks tegeleda haridusega – sh temaatilised kallakud, nt turism või
mahemajandus. Sellise testimisplatvormi pinnalt tekib pikema aja jooksul juurde ka
ettevõtteid.
Vaikus, rahu ja hea haridus - kõik, mis ette võetakse, peaks nende säilitamist silmas
pidama.
valla ettevõtluspoliitika põhirõhk peab olema keskkonnateadlikul majandamisel.
ettevõtluse alus on transport.
teenusena tuleks tagada mentorlus, KOV moraalne tugi – kaasamõtlemine,
nõustamine.
paljud suvevormsilased on oma valdkonnas edukad ettevõtjad.
vajalik on regulaarse kogukonna arutelufoorumi toimumine.
rulluva arengukava põhimõtte strateegiasse sissekirjutamine.

Võimalikud strateegilised eesmärgid
Kaasata saarega seotud tegevustesse uusi Vormsit väärtustavaid ettevõtjaid, kes toovad
saarele oma ettevõtte ja/või elamiskoha.

Luua valla eestvedamisel erinevaid programme või haridusplatvorme, mis soodustavad saare
tugevusele toetuvate ettevõtlusvaldkondade kasvu (turism, loodushoid, mahetootmine).
Vormsi erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõttele on loodud sobiv koostööformaat
(klaster, koordinatsiooni- või teabejagamisvõrgustik, mentorlusprogrammid vmt).

