Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele
Tallinn, 26.05.2014

Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL
struktuurivahendite perioodil 2014-2020

Regionaalpoliitika büroo
Siseministeerium

Meetmete toetusmaht
kokku:

Kavandame toetusmeetmeid kolmes valdkonnas:

254,4 miljonit eurot

• Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse eraldamisel
tuginetakse piirkondlikele
strateegilistele
dokumentidele:
maakondlikele
arengukavadele ja
linnapiirkondade
jätkusuutliku arengu
strateegiatele

– Infrastruktuuriinvesteeringud
– Regionaalsed kompetentsikeskused
– Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
suurendamiseks

• Suuremate linnapiirkondade jätkusuutlik areng
• Kohaliku ja regionaalse tasandi
arendusvõimekus
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Eesmärk:
TÖÖKOHAD, sh
KÕRGEMA
LISANDVÄÄRTUSEGA
TÖÖKOHAD
ATRAKTIIVSEM
ETTEVÕTLUSKESKKOND

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
infrastruktuuriinvesteeringud (1)
ETTEVÕTLUSKESKKOND. Ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks ning
uute investeeringute juurdetoomiseks piirkonda toetatakse:
 Tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu (juurdepääsuteed,
kommunikatsioonivõrgud) kaasajastamist;
 inkubatsioonivõimaluste väljaarendamist;
 uute tööstus- ja ettevõtlusalade loomist.
TURISM. Piirkondades, kus töökohtade loomisel on tugevad eeldused
turismisektoril toetatakse:
 külastusobjektide kasutuse elavdamist ja mitmekesistamist, sh toodete
ja teenuste väljaarendamist;
 piirkondlike turismivõrgustike väljakujundamist.
LINNARUUM. Stimuleerimaks erainvesteeringuid ning tagamaks kõrgema
kvalifikatsiooniga elanikkonna lisandumise ja säilimise toetatakse
toimepiirkonna keskustes:
 investeeringuid avaliku linnaruumi kaasajastamiseks juhul, kui see loob
konkreetses paigas eeldused investeeringuteks ettevõtlusse

Lisainfo:
Natalja Zinovjeva
natalja.zinovjeva@siseministeerium.e
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Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
infrastruktuuriinvesteeringud (2)
Eesmärk:
TÖÖKOHAD ja
TEENUSED PAREMINI
LIGIPÄÄSETAVAMAD

SÄÄSTLIKUM LIIKUVUS

ÜHENDUSVÕIMALUSED. Keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste tugevdamiseks toetatakse:
• investeeringuid ühistransporti ja kergliiklusteedesse
töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu
võimaldamiseks.
•
•

•

SF vahendite maht: 134 802 250€ (ERF)
Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad
väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi; linnaruumi ja
ühendusvõimaluste tegevused - väljaspool Tallinna, Tartu,
Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve / Jõhvi linnapiirkondi.
Rakendusüksus: EAS

Tallinna linnapiirkond:
Tallinna, Saue ja Maardu linn, Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald

Tartu linnapiirkond: Tartu linn, Ülenurme, Tartu, Luunja ja Tähtvere vald
Pärnu linnapiirkond: Pärnu ja Sindi linn, Audru, Sauga, Paikuse ja Tahkuranna vald
Jõhvi / Kohtla-Järve linnapiirkond:
Kohtla-Järve linn, Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald

Lisainfo:

Narva linnapiirkond: Narva ja Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald

Natalja Zinovjeva
natalja.zinovjeva@siseministeerium.e
e

NB! Toetuse taotlemise aluseks on piirkonna konkurentsivõime
4
tugevdamise tegevuskava, mis tugineb maakonna arengukavale

Piirkondade konkurentsivõime:
Regionaalsed kompetentsikeskused

Eesmärk:
KÕRGEMA
LISANDVÄÄRTUSEGA
TÖÖKOHAD

Stimuleerimaks piirkonnaspetsiifiliste ressursside ja
oskusteabe kasutuselevõttu:
 tegeletakse juba loodud regionaalsete
kompetentsikeskuste edasiarendamisega;
 arendatakse välja täiendavad keskused, kus selleks on
piirkondlikud eeldused;
 toetatakse piirkondlike ettevõtlusvõrgustike arengut
laiemalt.
SF vahendite maht: 14 025 000 € (ERF)
Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, õppeasutused ja
ettevõtjad väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi
Rakendusüksus: EAS

Lisainfo:
Andres Heldring
andres.heldring@siseministeerium.e
e
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Eesmärk:

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine:
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
suurendamiseks

TÖÖHÕIVE JA
ETTEVÕTLIKKUSE KASV

Tööhõive ja ettevõtlikkuse suurendamiseks:
- kaardistatakse erinevate organisatsioonide koostöös
olemasolevad algatused maakonnas ning koostatakse
vajalike tegevuste kava aastateks 2015-2020 (2023);
- toetatakse nende kavas toodud algatuste elluviimist,
mida ei ole võimalik rahastada teistest meetmetest.
SF vahendite maht: 7 500 000 € (ERF)
Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, vabaühendused,
maakondlikud arenduskeskused, muud tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamisega seotud institutsioonid
Rakendusüksus: EAS

Lisainfo:
Madis Kaldmäe
Madis.kaldmae@siseministeerium.ee
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Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Eesmärk:
SÄÄSTLIKUM LIIKUVUS
JA KODULÄHEDASED
LASTEAIAKOHAD

Toetatakse Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondi.
Säästva linnalise liikuvuse ja sellega seotud avaliku linnaruumi
arendamiseks toetatakse :
•
jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste arendamist (sh
kergliiklustaristu, nutikad lahendused),
•
ühistranspordi säästvat korraldust (sh liikuvusuuringud ja kavad, infosüsteemid, säästev veerem);
•
kergliikluse seisukohast oluliste linnalise liikuvuse sõlmpunktide
arendamist (sh väljakud, rohealad, kaldapealsed).
Lapsehoiukohtade nappuse vähendamiseks toetatakse:
 uute lasteaiahoonete või hooneosade ehitamist;
 olemasolevate muufunktsiooniliste hoonete või ruumide
ümberkohandamist.
SF vahendite maht: 66 mln € (ERF)
Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused ja mittetulundussektor
Rakendusüksus: EAS

Lisainfo:
Ingel Keskpaik
ingel.keskpaik@siseministeerium.e
e
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Ida-Virumaa linnapiirkondade
jätkusuutlik areng

Eesmärk:
SÄÄSTLIKUM LIIKUVUS
JA TAASELAVDATUD
LINNAALAD

Toetatakse Narva, Kohtla-Järve/ Jõhvi linnapiirkondi.
Säästva linnalise liikuvuse ja sellega seotud avaliku linnaruumi
arendamiseks toetatakse :
•
jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste arendamist (sh
kergliiklustaristu, nutikad lahendused),
•
ühistranspordi säästvat korraldust (sh liikuvusuuringud ja kavad, infosüsteemid, säästev veerem);
•
kergliikluse seisukohast oluliste linnalise liikuvuse sõlmpunktide
arendamist (sh väljakud, rohealad, kaldapealsed).
Selleks, et linnapiirkond oleks tervikuna konkurentsivõimeline
toetatakse:
 linnasiseste alakasutatud alade taaselavdamiseks vajaliku
taristu arendamist ja seda toetavaid tegevusi, mis loovad
eeldused ettevõtluseks ja kvaliteetsete teenuste osutamiseks.
SF vahendite maht: 29 mln € (ERF)
Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused ja mittetulundussektor
Rakendusüksus: EAS

Lisainfo:
Ingel Keskpaik
ingel.keskpaik@siseministeerium.e
e
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Kohaliku ja regionaalse tasandi
arendusvõimekus

Eesmärk:
KASVANUD PÄDEVUS JA
VÕIMEKUS

Selleks, et edendada piirkondade arengut ning pakkuda
kohaliku tasandi teenuseid säästlikumalt ja kvaliteetsemalt
toetatakse:
 maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja
omavalitsusliitude arendusspetsialistide ning kohalike
omavalitsuste juhtide arendusalaseid koolitusi ja nõustamist;
 piirkonna elanikke esindavate ja teenuseid pakkuvate
vabaühenduste koolitusi ja nõustamist;
 arendusprojektide ja analüüside läbiviimist, mis on suunatud
piirkondliku arendusvõimekuse suurendamisele ning avalike
teenuste paremale pakkumisele.
SF vahendite maht: 3 102 500 € (ESF)
Sihtgrupp: maavalitsused, maakondlikud arenduskeskused,
omavalitsusliidud, kohalikud omavalitsused, vabaühendused
Rakendusüksus: EAS

Lisainfo:
Katrin Orgusaar
katrin.orgusaar@siseministeerium.ee
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Aitäh!
Kas on küsimusi?

