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Mitmekesise looduskeskkonna hoidmine

Edukas kohanemine muutustega rahvastikus

Eelduste loomine targa ettevõtluse kasvuks

Riigi tark juhtimine koostöös rahvaga

Paindlike ja inimeste vajadusi arvestavate 

õppimisvõimaluste loomine kogu eluea jooksul

Ühiskonna vajadustele vastava ruumi ja taristu kujundamine

Inimeste tervise parandamine ja tervena elatud 

eluea pikendamine

Rohelisem Eesti

Ühendatum Eesti

Sotsiaalsem Eesti

Inimestele lähedasem Eesti

Nutikam Eesti
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Välisvahendite uus periood suurendab investeeringuid



Nutikam Eesti
V I I T E  T E K S T

NUTIKAM EESTI



Rohelisem Eesti
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.

ROHELISEM EESTI



Ühendatum Eesti
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.

ÜHENDATUM EESTI



Sotsiaalsem Eesti
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.

SOTSIAALSEM EESTI



Inimestele lähedasem Eesti
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.

INIMESTELE LÄHEDASEM EESTI



TEADUS, HARIDUS 558 mln

ROHEHÜPE 1,187 mld

DIGI-EESTI 438 mln

VANANEV ÜHISKOND 738 mln

V Õ T M E V A L D K O N N A D



ROHEPÖÖRE
Uuenduslikud rohetehnoloogiad 
keskendutakse ringmajandusele, ressursside väärindamisele ning kliimaneutraalsuse saavutamist toetavatele 

tehnoloogiate välja töötamisele ja kasutusele võtmisele. Investeeringuteks luuakse spetsiaalne rohefond 

mahuga 100 mln, et uuenduslikele ideedele hoogu anda.

Vesiniku terviktehnoloogiad
toetatakse konkurssi käigus valitud rohevesiniku tervikahelate loomist, mis hõlmab rohelise vesiniku tootmist, 

tarnimislahendust (sh vajadusel taristut) ja lõpptarbimist. 

DIGIPÖÖRE
Ettevõtete digitaliseerimine&automatiseerimine
toetus ja vajadusel võimendus Kredexi tööstuslaenuga, et toetada ettevõtete digitaliseerimise strateegia 

väljatöötamist ning sellest lähtuvaid investeeringuid digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks.

Sündmuspõhised avalikud digiteenused
ettevõtjatele suunatud avalikke teenuseid pakutakse ettevõtja ärisündmusest lähtuvalt- riik annab ise 

ettevõtjale märku, kui ettevõtjal on õigus saada mõnda hüve või täita mõni kohustus. Avalike teenuste 

pakkumisel küsitakse ettevõtjatelt andmeid ühekordselt. Ligipääs avalikele e-teenustele on koondatud 

ühtsesse veebikeskkonda, et ettevõtjal oleks lihtne ja mugav avaliku sektoriga suhelda.



TEADUS
Teaduse tippkeskused
Eesti kuulub valitud valdkondades teaduse absoluutsesse tippu, kus tippkeskustes loodud teadmised on aluseks 

ettevõtluse ja riigi arendustegevustele. Toetatakse rahvusvahelist teadlasmobiilsust, tippkeskuste riigisisest ja 

rahvusvahelist koostööd, innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist ning tulemuste levitamist ja 

populariseerimist.

Teadustaristu avamine ühiskasutuseks 
toetatakse teadustaristu avamist ühiskasutuseks nii ettevõtjatele kui avalikule sektorile, teadustaristu teenuste 

väljaarendamist, sh majandamismudeli, hinnastamise, turundamise ja müügipraktika kujundamist ja taristu 

täiendamist nii, et see sobiks nii teaduslike kui rakenduslike eesmärkide täitmiseks. 

TERVISHOID JA SOTSIAALKAITSE
Kogukonnapõhiste teenusmajade loomine vanemaealistele 
luuakse kodusarnased teenusmajad vanemaealistele, mis võimaldavad kogukonnaga tihedamalt seotud 

toetavate teenuste osutamist ning tagavad vanemaealiste ligipääsu huvitegevusele. 

Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskused
kujundatakse praegustest üld- ja kohalikest haiglatest sobiva funktsionaalsusega maakondlikud ja 

kliendisõbralikud kaasaegsed tervisekeskused, kus on ühendatud haigla, perearstiteenused ning erinevad 

sotsiaalvaldkonna teenused. 
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Loodud COVID-19 kriisile

reageerimiseks ja 

majanduse kiireks

turgutamiseks

Maht: ca 177,75 mln EUR

(kuni 100% EL toetus)

Kasutamise aeg: kuni 2023

REACT-EU
F O N D I D E S T  L Ä H E M A L T





Edasine protsess

R E A C T - E U

mai

Rakenduskava kinnitamine Euroopa Komisjoni 

poolt

Toetuse andmise tingimuste jõustamine, 

taotlusvoorude avamine

aprill

Rakenduskava muudatuse heakskiitmine 

seirekomisjonis ja valitsuse istungil, ametlik 

esitamine Euroopa Komisjonile

märts

Perioodi 2014-2020 rakenduskava muudatuse 

koostamine, läbirääkimised Euroopa Komisjoniga
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Hinnanguline maht: 900 mln – 1,1 mld € (+ 

laen kuni 1,9 mld €) (NB! See on esialgne

maht ja võib muutuda!)

100% EL toetus

20% digipöördesse, 37% rohepöördesse

70% kohustustest üles 2022.a lõpuks ja 30% 

2023.a lõpuks

Abikõlblikkus alates 1.02.2020, valmimine

august 2026

Tulemuspõhine: maksed tulemuste alusel

Kasutamise aluseks Taastekava (Recovery 

and Resilience Plan, RRP).

TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUS-
RAHASTU

F O N D I D E S T  L Ä H E M A L T



RRF
V I I T E  T E K S T

RRF prioriteedid läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga



Edasine protsess
R R F

mai

taastekava avalik väljapanek

taastekava esitamine Vabariigi Valitsusele 

kinnitamiseks

aprill

taastekava eelnõu viimistlemine ja läbirääkimised

juuni

taastekava tõlkimine

taastekava ametlik esitamine Euroopa Komisjonile

märts

taastekava esmase eelnõu koostamine ja    

läbirääkimised Euroopa Komisjoniga

22-26.märts mõttetalgud partneritega

november

taastekava heakskiit Euroopa Komisjonis/ 

Nõukogus

toetusmeetmete ja investeeringute käivitamine
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Ühtekuuluvusfond

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Regionaalarengu Fond

Õiglase Ülemineku Fond

Kokku 3,37 miljardit eurot

Periood: 2021-2027

STRUKTUURI-
TOETUSED

F O N D I D E S T  L Ä H E M A L T



Euroopa regionaalarengu fond ehk ERF

- 40% Nutikam Eesti eesmärgile 

- 30% Rohelisem Eesti eesmärgile

- 8% linnalistele piirkondadele

Euroopa Liidu struktuurifondid ehk ESF:

- 25% sotsiaalsele kaasatusele

- 3% toiduabile

Kliimaeesmärkidesse tuleb panustada: 

- 30% ERFist

- 37% ÜFist

Fondide vahel on lubatud teha ülekandeid kuni 5% ulatuses fondi mahust.

Struktuuritoetuste fokusseerimise piirangud



STRUKTUURIFONDID
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.
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Eesmärgiks on toetada 

kliimaeesmärkide saavutamisest 

enim mõjutatud piirkondade ja 

inimeste toimetulekut kaasnevate 

sotsiaalsete, tööhõive, majanduslike 

ja keskkonnamõjudega.

ÕÜFist Eestile: 340 mln (EL toetus

70%)

Lisaks toetustele võimalus kasutada

era- ja avalikule sektorile avanevate

laenurahastute ressursse.

Sihtpiirkond: Ida-Virumaa

ÕIGLASE 
ÜLEMINEKU FOND

F O N D I D E S T  L Ä H E M A L T



Mis on õiglane üleminek?

Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete 

rakendamine selliselt, et üleminekul kliimaneutraalsele majandusele on maksimaalsel 

võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine 

ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute 

ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.



Üleminekuga seotud väljakutsed Ida-Virumaal ?

•Piirkonna inimeste ja kogukondade jaoks

– Suur osa töökohti maakonnas on madala palgaga, samas aegunud või vähesed oskused, mis ei võimalda pere 

sissetulekuid kasvatada

– Põlevkivisektori töötajate jaoks (ajutine?) palgalangus teistesse sektoritesse tööle asumisel

– Rahulolematus teenuste kättesaadavuses, sealhulgas piisava sotsiaalse turvavõrgu puudumine

– Hirm kasvava energiahinna ees – eelkõige kallinev toasoojus linnades

– Elanike kehv tervis, samas mõjutab jääkreostus jätkuvalt tervist ning puudub ligipääs kõigile vajalikele 

terviseteenustele

– Positiivne tulevikuvaade – millised on hea palga ja mainega töökohad ning ühiskonnas aktiivse osalemise 

võimalused noortele?

– Inimesed ja kogukonnad – kas ülemineku protsessis „reisijad“ või „vedurijuhid“

•Piirkonna ettevõtete jaoks

– Turutõrked investeeringute tegemisel ja ettevõtte arendamisel

– Vähene kogemus ning tugiteenuste nappus uuenduste juurutamisel, ettevõtte arendamisel, koostööl teadus-

arendusorganisatsioonidega

– Kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu ja juhtide nappus

•Kohalike omavalitsuste jaoks

– Olulise sektori kahanemisega üleminekuperioodil vähenevad eelarvetulud eeldavad valmisolekut pakutavate 

teenuste ümberkorraldamiseks, vajadus erinevate sotsiaalteenuste järele ja ettevõtluskeskkonna arengusse 

panustamisse kasvab



Õiglane üleminek
V I I T E  T E K S T

Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. In tellus integer feugiat scelerisque

varius morbi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Eget est

lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque

eu tincidunt. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eget felis eget

nunc lobortis mattis aliquam.

ÕIGLANE ÜLEMINEK



Edasine protsess

S T R U K T U U R I F O N D I D ,  S H  

Õ I G L A S E Ü L E M I N E K U  F O N D

märts-september

22-26.märts mõttetalgud partneritega

aprill – Ida-Viru visiooniseminar

strateegiadokumentide (partnerluslepe, rakenduskava, 

õiglase ülemineku kava koostamine, läbirääkimised 

Euroopa Komisjoniga

mai - keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

avalik väljapanek

juuni-juuli strateegiadokumentide avalik konsultatsioon

september – strateegiadokumentide ametlik esitamine 

Euroopa Komisjonile

oktoober-detsember

toetuse andmise tingimuste ettevalmistamine

Euroopa Komisjoni heakskiit strateegiadokumentidele

toetuse andmise tingimuste jõustamine, taotlusvoorude 

avamine



Aitäh!
Küsimused?


