SF 2021+ Regionaalpoliitika meetmete
kavandamine

Regionaalarengu osakond
Tallinnas 2020

Nutikas Eesti
PO1 - 717

Roheline Eesti
PO2 – 795,5

Ühendatum Eesti
PO3 – 540

Nutikas
spetsialiseerumine
235 HTM/MKM

Energiatõhususe
suurendamine
*366 MKM
sh korterelamute rekk

Keskkonnasäästlik
transport
317 MKM

Teadusvõimekuse
kasvatamine
125 HTM

Säästlik energiatarbimine
63 KeM/MKM

Maanteetransport
159 MKM

Kliimamuutustega
kohanemine ja
valmisoleku tõstmine
98 KeM/SiM/MKM
sh üleujutused,
sademevesi

Kiire internet
64 MKM
sh viimane miil, 5G

VKEde arendamine
185 MKM/KuM
sh MAK nõustamine,
loomemajandus
IT hariduse ja digioskuste
arendamine
16
MKM/HTM/SoM/RM/RK

Veemajandus
77 KeM
sh ÜVK alla 2000ie,
individuaalne joogivesi,
lahkvoolne sademevesi
Ringmajandus ja
roheinnovatsioon
95,5 KeM
sh jäätmete liigiti kogumine

E-riigi arendamine
156 MKM
sh digilahendused
avalikus sektoris

Suuremate
linnapiirkondade
säästev liikuvus
*96 MKM/RM

CF
ESF
ERDF

Sotsiaalne Eesti
PO4 - 568

Pikaajalise hoolduse
ja tervishoiu
investeeringud
95,6 SoM

Pikaajalise hoolduse
korraldus
*48 SoM
sh KOV võimestamine
Eesti keel ja lõimumine
*71 HTM/JuM/SoM/SiMKuM
sh kohanemise toetamine
KOVdes
Lapsed ja noored
*71 HTM/SoM/JuM/SiM
sh noorsootöö

Puudust kannatavad
inimesed
*9 SoM

Töövõimereform II ja
terviseennetus
38 SoM

Tööturuteenused ja
elukestva õppe
võimalused
135,6 SoM/HTM

Õppe seostamine
tööturu vajadustega
98,9 HTM

Inimestele lähedane Eesti
PO5 - 239

Linnapiirkondade
arendamine
*24 RM

Regionaalse ettevõtluse ja
kohalikud avalikud teenused
215 RM
sh põhikoolivõrgu
korrastamine

Õiglase ülemineku fond
POx – 340+xx

Ida-Viru õiglane üleminek
340 mln + ESF ja ERF panus
ning omapanus
RM

SiireERF/ESFst
xx meur

Taaskäivitamise rahastu
1,106 mld (100% EL
toetus) + laen kuni
1,9 mld

Regionaalse ettevõtluse ja investeeringute toetamine 2021+
Erieesmärk:
Soodustada terviklikku sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast piirkondlikku
arengut, kultuuripärandit ja julgeolekut, sealhulgas maa- ja rannikupiirkondades ka
kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu.

Eesti Vabariik

Rahastamiskava:
ERF EL toetus 143 000 000 eurot, taotleja eeldatav omafinantseering 30%

Regionaalse ettevõtluse ja investeeringute toetamine 2021+

Eesti Vabariik

Sihtterritoorium Kogu Eesti va Tallinna linnapiirkond
Eraldi tähelepanu pööratakse Kagu-Eestile ja Ida-Virumaa piirkonnale.
Linnakeskuste elavdamisel on tähelepanu all eelkõige miljööväärtuslikud
linnasüdamed.
Toetuse andmise aluseks on maakondlikud arengustrateegiad, mille koostamisel
on arvestatud pikaajaliste rahvastiku muutuste prognoosidega, sellest tuleneva
avalike teenuste osutamise ja ruumikasutuse ümberkorraldamise, regionaalse
ettevõtluse lisandväärtuse kasvatamise ja KOV võimekuse suurendamise
vajadusega.

Eeldatavad sekkumised
Sekkumise nimetus

Sisu lühikokkuvõte

Sihtgrupp

RM

Tööstusalad ja ettevõtluseks vajalik muu tehniline taristu (nt juurdepääsuteed);
Avalik linnaruum, sh linnakeskuste terviklik elavdamine eelistades ehituspärandi
kasutuselevõttu; Tootearendus- ja kompetentsikeskused, Inkubaatorid ja
koostöökeskused; Turismiedendus ja kohaturundus, külastusobjektid;
Ettevõtlusvõrgustikud ja –klastrid piirkonnaspetsiifilistes valdkondades;
Ettevõtlikkuse ja kaugtöö edendamine, ettevõtete diagnostika, koolitused;
Jm maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused.

Kompetentsi- ja
tootearenduskeskused, inkubaatorid,
kohalikud omavalitsused, ühendused,
kohalikud ettevõtjad, kogukonnad,
elanikud, omavalitsusliidud,
maakondlikud arenduskeskused jt
piirkondlikud organisatsioonid.

Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud RM
teenused

Avalike teenuste taristu kohandamine (taristuvõrgustiku terviklik
väljaarendamine, multifunktsionaalsed teenuskeskused, hoonete energiasääst);
Avalike teenuste arendamine (teenuskvaliteedi parandamine ja uuenduslikud
teenuste osutamise viisid, nt e-teenused, mobiilsed teenused, KOV koostöös
osutatavad teenused, kogukonnateenused, erinevad pilootprojektid); Jm
maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused.
Majandusarengut ning teenuste disaini ja teenusvõrgustiku kavandamist
toetavad uuringud, analüüsid, ekspertiisid, nõustamised;
Arendussuutlikkust toetavad ja tõstvad arendus- ja koolitusprogrammid,
piirkondlikele võtmeosapooltele (teenuste, ettevõtluse, tööturu, oskuste ja
majandusarengu fookusega); Võrgustike töö toetamine (piirkondlike
võtmeosapoolte esindajaid hõlmavad rakke- ja ekspertrühmad kindla eesmärgi
saavutamiseks).

Kohalikud omavalitsused,
ühendused, omavalitsusliidud,
maakondlikud arenduskeskused jt
piirkondlikud organisatsioonid.

Atraktiivne regionaalne elu- ja
ettevõtluskeskkond
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Suurem KOV võimekus

VA

RM

Kohalikud omavalitsused,
omavalitsusliidud, maakondlikud
arenduskeskused, maakondlikud
arendusorganisatsioonid.




Regionaalse elu- ja ettevõtluse, KOV võimekuse ning avalike teenuste kvaliteedi ja
investeeringute toetamine:
tasuvad töökohad ja regionaalse ettevõtluse kõrgem lisandväärtus
kvaliteetsed avalikud teenused ja demograafiliste muutustega kohanemine
Maakonna arengustrateegiast lähtuv eri tüüpi tegevusi ja valdkondi sidustav kompleksne tegevustik

Atraktiivne regionaalne elu- ja ettevõtluskeskkond:

Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused:

Suurem KOV võimekus:















Tööstusalad ja ettevõtluseks vajalik muu tehniline
taristu (juurdepääsuteed)
Avalik linnaruum
Tootearendus- ja kompetentsikeskused
Inkubaatorid ja koostöökeskused
Turismiedendus ja kohaturundus, külastusobjektid
(+kultuurimälestised?)
Ettevõtlusvõrgustikud ja –klastrid
piirkonnaspetsiifilistes valdkondades
Ettevõtlikkuse ja kaugtöö edendamine, ettevõtete
diagnostika, koolitused
Jm maakonna arengustrateegias kavandatud
tegevused






Avalike teenuste taristu kohandamine
(taristuvõrgustiku terviklik väljaarendamine,
multifunktsionaalsed teenuskeskused, hoonete
energiasääst)
Avalike teenuste arendamine (teenuskvaliteedi
parandamine ja uuenduslikud teenuste osutamise
viisid, nt e-teenused, mobiilsed teenused, KOV
koostöös osutatavad teenused, kogukonnateenused,
erinevad pilootprojektid)
Jm maakonna arengustrateegias kavandatud
tegevused
Põhikoolivõrgu korrastamine





PO5 307 meur
215 (ERF) + 31 (Riiklik KF)
+ 61 (OF 30%)

Majandusarengut ning
teenuste disaini ja
teenusvõrgustiku
kavandamist toetavad
uuringud, analüüsid,
ekspertiisid, nõustamised
Piirkondlike
organisatsioonide (KOV,
MARO; MAK jt)
spetsialistidele ja juhtidele
suunatud arendus- ja
koolitusprogrammid
Võrgustike töö toetamine
(piirkondlike
võtmeosapoolte
esindajaid hõlmavad
rakke- ja ekspertrühmad)

Skeem 3
Suurem KOV võimekus
Avatud taotlusvoorud MK ja KOV tasandi analüüsideks/uuringuteks, analüüsid (linnasüdamete terviklikuks arendamiseks),.
*Taotlusvoor avatakse 2021
* Jooksev taotlemine kuni 2023???
*Tallinna linnapiirkond väljas
*Pilootprojektid ettevõtetele ja elanikele suunatud teenuste katsetamiseks
*Toetuse jaotus maakondlikult valemi alusel?
*Projektivalikud teeb kas MARO+ettevõtjad+ ühendused+ riik (või delegeeritakse edasi MAKile?) MARO võiks täita sisulise kontrolli osa.
*Ida-Viru ja Kagu-Eesti suurema tähelepanu all (rahajaotuse valemis arvestada, täiendavate tegevuste lubamine- projektijuhi teenus,
omafinantseeringu määr suurem ??? )
Sihtgrupp: Kohalikud omavalitsused, kodanike ühendused, kohalikud ettevõtjad???, kogukonnad, omavalitsusliidud, maakondlikud
arenduskeskused jt piirkondlikud organisatsioonid, kompetentsi- ja tootearenduskeskused, inkubaatorid
Projekti tasand
*Planeeritavatel analüüsidel, uuringutel, pilootprojektidel peab olema selged seosed MK/KOV tasandi teenustevõrgustiku või ettevõtlusvõrgustiku
arendamisega, peavad toetama uute strateegiliste plaanide ja otsuste tegemist
*Pilootvoorude väljakutsed ning muudetavate teenuste fookusvaldkonnad peavad tulenema MK AS-st
*Vajalikud analüüsid ja ON võimalik teostada juba enne järgmisi valimisi, võimalik võtta aluseks uute plaanide tegemisel uutel volikogudel

Skeem 1
Kättesaadavad avalikud teenused
KOV tasandi teenuste võrgustiku arendamine, linnasüdamete arendamine
*Toetuse jaotus maakondlik
*Maakonnasisene konkurents
*Projektivaliku teeb MARO+ettevõtjad+ühendused+ riigiasutused...vastavalt määruses ja käskkirjas sätestatud tingimustele
*Fookusvaldkonnad peavad tulenema MK AS-st

Projekti tasand
1. Taotlusvoor avatakse 202…, tegevusi saab ellu viia 202…-202… (2 a projektid)
2. taotlusvoor avatakse 202…, tegevusi saab ellu viia 202…-202… (3 a projektid)
*Tegevused peavad olema komplekselt seotud
*Peab olema selge probleem, mida soovitakse lahendada
*Omavahel konkureerivad projektid maakonnas
*Omafinantseering 30%
*Vastavustingimustega on võimalik seada suunavaid tingimusi (kaasatud MTÜ-d ja muud KOV välised partnerid,
koostööprojektid erinevate osapoolte vahel, kootööprojekt naaber KOViga ….)

Skeem 2
MK tasandi ja maakonnaülesed ettevõtluse tugiteenuste ning (avalike) teenuste
võrgustike arendamine
MK tasandi ja maakonnaülesed ettevõtluse tugiteenuste ning (avalike) teenuste võrgustike arendamine
*Toetuse jaotus valemi alusel piirkondlikult, omavahel konkureerivad projektid piirkonnas.
*Tegevuste kompleks tuleneb otseselt MK AS-st.
*Rahastatavate projektide valik (MARO+ettevõtjad+ ühendused+riik)??
* Projekte hinnatakse määruses ja käskkirjas sätestatud valikukriteeriumide alusel
*Oluline on projektide mõjuulatus
*Oodatud on integreeritud projektid (nõuded partnerlusele) – sektorite koostöö, maakondlik või piirkondlik koostöö, KOV koostöö kindla probleemi
lahendamiseks, avaliku sektori, erasektori ja mittetulundusühenduste koostöö
*Pehmed tegevused ja investeeringud koos
Projekti tasand
1. taotlusvoor avatakse 202…, tegevusi saab ellu viia 202…-202… (3 a projektid)
2. taotlusvoor avatakse 202…, tegevusi saab ellu viia 202…-2027 (... a projektid)
*Aluseks MK tasandi/ maakonnaülesed ettevõtluse tugiteenuste võrgustiku kava (seotud tegevuste kompleks) või MK tasandi teenuste võrgustiku
arendamise kava ehk seotud tegevuste kompleks
*Tegevused peavad olema komplekselt seotud omavahel
*Peab olema selge probleem, mida soovitakse ühiselt lahendada
*Omavahel konkureerivad projektid piirkonnas
* Omafinantseering 30%
* Vastavustingimustega on võimalik seada suunavaid tingimusi (kaasatud MTÜd, integereeritud projektid, ….)

Ootused lähiaastateks
•

Aktiivne osalemine maakonna arengustrateegia pikaajalistest eesmärkidest lähtuva tegevuskava koostamisel –
eesmärgist tulenevad mõjusad tegevused soovitud muutuse saavutamiseks

•

Maakonnas ja maakondade üleselt koostööl põhinevate algatuste eestvedamine, üksiktegevuste liitmine
terviklahendusteks

•

Teiste piirkondade parimatest praktikatest õppimine ja kogemuste edasi jagamine oma piirkonnas

•

Uute teadmiste toomine piirkonda osaledes (rahvusvahelistes) koostööprojektides / võrgustikes
ettevõtluskeskkonna, tööjõu oskuste, innovatiivsete teenuslahenduste jms arendamiseks

Linnapiirkondade säästev areng 2021+
Suuremad linnapiirkonnad on Tallinna, Tartu, Pärnu, Jõhvi/Kohtla-Järve ja Narva linnapiirkonnad.
Linnapiirkonnad hõlmavad keskuslinnasid ning nendega funktsionaalselt seotud lähipiirkonda.

Üldine eesmärk: linnapiirkondade konkurentsivõime
kasv läbi elukeskkonna kvaliteedi arendamise ja
väiksem CO2 emissioon
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Keskkonna valdkonna meetmed - säästev linnaline liikuvus,
looduslik mitmekesisus

Territoriaalsed meetmed - innovatiivsete lahenduste
kasutamine linnaarengus, Ida-Virumaa spetsiifilised
väljakutsed

Eeldatavad sekkumised

Eesti Vabariik

Sekkumise nimetus

VA

Tegevused
Tallinna trammiliikluse arendamine; linnades ohutuse tagamiseks
jalgrattateede põhivõrgustike ehitamine, sh hoiukohtade ja
läbipääsutunnelite rajamine; sõlmpunktide arendus, sh Pargi&Reisi
parklate rajamine, reaalajatabloode paigaldus jm
Elurikkuse suurendamine

Sihtgrupp

Säästev linnaline liikuvus

MKM

Kohaliku omavalitsuse
üksused,
ühistranspordikeskused

Roheline ja ökoloogiliselt
mitmekesine linnaruum

KeM/RM

Atraktiivne linnaruum

RM

Atraktiivne avalik linnaruum (alakasutatud alade taaselavdamine,
Kohaliku omavalitsuse üksused
kultuuripärandi säilitamine), tervislikke eluviise soosiv taristu,
koos kogukondadega
kogukondade aktiviseerimine, demograafiliste muutustega kohanemine
(tühjenevad korterelamud, sotsiaalteenused, linnaruumi
ligipääsetavus)

Targa linna pilootlahendused

RM

Uued e-teenused, suur- ja avaandmete kasutatavus, Edemokraatia/kaasatuse lahendused, intelligentsed süsteemid (sh
seireks) ja nutikad võrgud (liiklus, valgustus jm) jpt

Kohaliku omavalitsuse üksused

Kohaliku omavalitsuse üksused
koostöös ettevõtete, teadusarendusasutustega ja
kogukondadega
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Ootused 2021+ sekkumistele
• toetuste andmise aluseks maakonna arengustrateegia, kuhu lisatakse
suuremate linnapiirkondade arenguvajadusi ning eesmärke sisaldav osa
• integreeritum lähenemine arengu kavandamisel ja projektide kogumi
tasandil
• partnerite tõhusam kaasamine nii tegevuste valikusse kui projektide
rakendamisse
• linnapiirkondade arenguvajaduste erisustega arvestamine tegevuste
kavandamisel
• panustada nutikate lahenduste toetamisse

Tänan!

