2014-2020 EL vahendite
kavandamine ja Eesti prioriteedid

Kadri Tali
14.veebruar 2013

Struktuurivahendid perioodil 2007-2013 (€)
Infoühiskond Tehniline abi
Tervishoid ja
62 633 416 69 447 890
hoolekanne
169 110 222
Regionaalne areng
388 582 823

Haridus
271 143 667

Tööhõive
132 361 024
Ettevõtlus ja turism
492 567 075

Energiamajandus
28 760 241
Keskkonnahoid
718 366 930

Haldusvõimekus 21
587 565

Teadus- ja
arendustegevus
412 978 122

Transport
635 920 904

EL toetuste kavandamise põhimõtted
EL vahendid on ühekordne võimendus oluliste
muudatuste saavutamiseks
• fookus prioriteetide rahastamisel
• positiivne pikaajaline mõju majandusele ja
ühiskonnale

Valikukriteeriumid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kooskõla Eesti 2020-ga
EL tasandi lisandväärtus ja koostöö võimalus
Poliitikavaldkondade ülene (koos)mõju
Võimendusefekt ja tulevikuvalmiduse kasv
Muutuste elluviimise terviklikkus
Alternatiivsete rahastamisvõimaluste olemasolu

Fookus: viie eesmärgi saavutamise kaasrahastamine
1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja
ühiskonna vajadusi arvestav
2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu
3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline majandus
4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning
loodusressursside tõhus kasutus
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust
toetavad kestlikud ühendused ja
liikumisvõimalused
+ toetavana: riigivalitsemise arendamine

Tasakaalustatud regionaalse arengu kaasrahastamine
Lähtutakse põhimõttest:
Viie eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused peavad toetama ka
tasakaalustatud regionaalset arengut, sh:
a) nn üleriiklike meetmete kavandamine tasakaalustatud
regionaalarenguga kooskõlas
Näiteks: gümnaasiumi- ja põhikoolivõrgu korrastamine
b) integreeritud regionaalarengu spetsiifiliste meetmete
kavandamine
Näiteks: eelduste loomist ettevõtetele piirkonnas tegutsemiseks või
täiendavate töökohtade loomiseks piirkonna eripärast lähtudes
konkreetsete kriteeriumite alusel (sh teadaolev
investeeringuhuvi)
Sh piirkonnaomaste arengueelduste tugevdamine
Näiteks: ettevõtlusvõrgustike arendamist ning koostööd
haridusasutustega

1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja
ühiskonna vajadusi arvestav
Lahendustee
Haridusasutuste võrgu
paindlik arendamine

Õppe vastavusse viimine
muutuva tööturu ja
ühiskonna vajadustega

Kõrghariduse
rahvusvahelise
konkurentsivõime
tõstmine

EL rahastamise fookus
- gümnaasiumi- ja põhikoolivõrgu
korrastamine
- kõrg- ja kutseõppeasutuste ning hariduslike
erivajadustega koolide taristu kaasajastamine
- paindlike ümberõppe võimaluste loomine
- hariduse parem seostamine tööturuga
- õpetajate ja noorsootöötajate kvalifikatsiooni
tõstmine
- kaasaegne õppevara ja haridustehnoloogia
- karjääri- ja õppenõustamine, mitteformaalse
õppe ja ettevõtlikkuse arendamine
- õppekavade sisu arendamine
(vastutusvaldkondades)
- teadmistesiirde soodustamine
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2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu
Lahendustee

EL rahastamise fookus

Tööturuteenuste arendamine ja
tulemuslik rakendamine

- vajadustele vastavad tööturumeetmed riskirühmadele

Tööjõu mobiilsuse toetamine ning
selle kasutamine Eesti heaks

- tippspetsialistide mobiilsus
- EURES’e reformikavaga kohandumine
- Eesti sisese tööjõu mobiilsuse toetamine ning paindlike
töövormide arendamine

Hoolekandeteenuste arendamine ja - tugiteenuste süsteem vähehõivatud sihtrühmadele,
kättesaadavuse parandamine
- hooldusteenuste ja selle süsteemi arendamine
võimaldamaks suure hoolduskoormusega inimestel osaleda
hõives
- hoolekandeteenuste kvaliteedi tõstmine
Kvaliteetsete terviseteenuste
arendamine ja nende
kättesaadavuse parandamine

- vigastuste ennetamine, riskikäitumise vähendamine
- haiglate võrgustiku korrastamine
- esmatasandi tervisekeskuste võrgu arendamine

Ühiskondliku kihistumise ja
tõrjutuse vähendamine ning
kõikidele Eesti elanikele võrdsete
võimaluste ja võrdse kohtlemise
tagamine ühiskonnas osalemiseks

- mittelõimunute Eesti ühiskonnaelus osalemise toetamine
- sotsiaalsete riskirühmade võrdse kohtlemise ja
võrdõiguslikkuse edendamine
- pere- ja tööelu ühitamise toetamiseks lastehoiuteenuste
arendamine
-digitaalne kirjaoskus ja kaasatus

3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline majandus
Lahendustee

EL rahastamise fookus

Majanduse kasvualade
arendamine ning TA&I
süsteemi kohaliku mõju
suurendamine nutika
spetsialiseerumise kaudu
TjaA tegevuse rahvusvahelise
konkurentsivõime
suurendamine

Kasvualad ning nende kompleksne
arendamine

- teaduse tippkeskuste arendamine
- teadusasutuste koostöö ja taristu avamine
ettevõtlusele
- taristu ühiskasutuse suurendamine,
teadusaparatuuri uuendamine

Kasvuvõimelise ettevõtluse
- ekspordi lisandväärtuse tõstmine
arendamine ja
- Eesti omaressursil põhinevate
rahvusvahelistumise toetamine
väärtusahelate arendamine
- kapitalile ligipääsu parandamine
- vertikaalne ja horisontaalne koostöö
põllumajanduses ja kalanduses

4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning
loodusressursside tõhus kasutus
Lahendustee

EL rahastamise fookus

Loodusressursside
kasutamise tõhususe
suurendamine

- veemajanduse taristu arendamine
- kalavarude säästlik kasutamine
- loodusressursside kasutamise tõhususe kasvatamisele suunatud TA
- punktreostuse ja hajukoormuse piiramine ning tööstussaaste
vähendamine

Elurikkuse säilitamine ja
taastamine

- rohelise taristu investeeringud
- kõrge loodusväärtusega metsa- ja põllumajandusmaa säilimine
- traditsiooniliste maastike ja pärandkultuuri säilimine
- pinnaveekogude looduslähedase seisundi tagamine
- keskkonnaseire taristu kaasajastamine

Kliimamuutuste
leevendamine ja nendega
kohanemine

- maastike taaskasutusse võtmine
- metsade jätkusuutlik majandamine
- rohekoridoride arendamine linnades
- põllumajandusmaa keskkonnasõbraliku kasutamine,
- hädaolukordadele reageerimise ja reostustõrje võimekuse tõstmine

Säästev energia tootmine,
ülekanne ja tarbimine

-energiaportfelli mitmekesistamine
- võrkude töökindlus ja integreeritus
- energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine (sh
elamutes)

5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust
toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused
Lahendustee

EL rahastamise fookus

Piirkondlikke eripärasid
arvestava, erinevaid liikumisviise
integreeriva ning efektiivse
liikuvuskeskkonna terviklik
arendamine

- liikumisviiside parem ühendamine
- säästva linnalise liikumise arendamine
- reisirongide ühenduskiiruse parandamine
- keskkonnasäästlik ühistranspordi kasutamine
- tugi- ja kõrvalmaanteede seisukorra
parandamine

Ühendusvõimaluste
parendamine välispartneritega

-erinevate transpordiliikide parem ühendamine
- reisijate- ja kaubaveo kvaliteedi arendamine ja
sujuvam korraldamine
- multifunktsionaalsete (väike)sadamate
arendamine

IKT taristu ja seotud teenuste
- riigi e-teenuste alustaristu ja keskkonna
viimine rahvusvaheliselt
arendamine
konkurentsivõimelisele tasemele - kiire lairibaühenduse võrkude väljaehitamine

toetav lahendustee
Lahendustee

EL rahastamise fookus

Tervikliku ja tõhusa
riigivalitsemise kujundamine

- ühtsete valdkonnaüleste juhtimislahenduste
juurutamine
- regionaal- ja kohaliku halduse tõhustamine
- avalike teenuste kasutajakeskne osutamine
- toimepiirkondades avalike teenuste terviklik,
nutikas ja senisest ökonoomsem korraldamine
- ühtsema personalipoliitika ja horisontaalsete
arendustegevuste korraldamine
- Eesti EL eesistumise ettevalmistamine 2018

Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide jaotus – 4,6 mld €
ETK (ERF); 56,5

Maaelu Arengu
Fond ; 665

ÜF (ilma
EÜRita); 1 073

Maaelu
lisamakse*; 56
Merendus- ja
Kalandusfond*;
84

ERF + ESF;
2 466,70

ÜF (EÜR); 190
Toiduabi
ESFist; 5
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Edasine ajakava
• Dets 2012-aprill 2013 – EL vahendite kasutamise
eesmärkide ja tulemuste määratlemine, meetmete
kavandite väljatöötamine ja valik, rahastamiskava
koostamine
• Märts-aprill 2013 – EL rahastuse tervikpaketi arutelud
koos RES ja Eesti 2020 uuendamisega, esialgne versioon
partnerlusleppest ja rakenduskavadest
• Mai 2013 – infoseminar, avalik kirjalik konsultatsioon
• Juuni 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskavade
põhimõtteline heakskiit valitsuskabinetis
• II-III kvartal 2013 - hindamiste lõpparuannete
valmimine, EL vahendite strateegiadokumentide
kinnitamine, esitamine Euroopa Komisjonile, ametlike
läbirääkimiste algus
• Mai-detsember 2013 – meetmete väljatöötamine jätkub

Tänan!
Ootame aktiivselt kaasa mõtlema ja arutlema!

Info: http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

