
EL	  periood	  2014-‐2020,	  
Harju	  maakonna	  arengusuunad	  

Demis	  Voss	  
Harju	  E;evõtlus-‐	  ja	  Arenduskeskus	  



EUROPIRUKAS	  

+	  Struktuuritoetus	  3,5	  miljardit	  eurot	  
+	  Maaelu	  Arengukava	  1,0	  miljardit	  eurot	  
+	  EesL	  siseriiklik	  raha	  
(SiM,	  HMN,	  KÜSK,	  muu)	  
	  
	  
	  
	  

1874	  

1073	  

588	  

1002	  

ERF	   ÜF	   ESF	   EAFRD	  



+	  MAK	  hõlmab	  26	  	  
erinevat	  meedet	  
+	  ÜhtekuuluvuspoliiLka	  
fondide	  rakenduskava	  	  
2014-‐2020:	  	  
	  	  	  	  	  14	  prioriteeL	  
	  	  	  	  	  40	  meedet	  
	  	  	  	  	  133	  alameedet.	  
	  
	  

SF	  temaa(lised	  pririteedid	  
1.	  Ühiskonna	  vajadustele	  vastav	  haridus	  ja	  hea	  e;evalmistus	  
osalemaks	  tööturul	  

v	  

2.	  Sotsiaalse	  kaasatuse	  suurendamine	   v	  
3.	  Tööturule	  juurdepääsu	  parandamine	  ja	  tööturult	  väljalangemise	  
ennetamine	  

v	  

4.	  Kasvuvõimeline	  e;evõtlus	  ja	  seda	  toetav	  teadus-‐	  ja	  
arendustegevus	  

v	  

5.	  Väikese	  ja	  keskmise	  suurusega	  e;evõtete	  arendamine	  ja	  
piirkondade	  konkurentsivõime	  tugevdamine	  

v	  

6.	  Energiatõhusus	  

7.	  Veekaitse	  

8.	  Roheline	  infrastruktuur	  ja	  hädaolukordadeks	  valmisoleku	  
suurendamine	  

9.	  Jätkusuutlik	  linnapiirkondade	  areng	  

10.	  Jätkusuutlik	  transport	  

11.	  IKT	  teenuste	  taristu	  

12.	  Haldusvõimekus	  

13-‐14.	  Tehniline	  abi	  



Regionaalsete	  
kompetentsikeskuste	  

arendamine	  

Piirkondade	  konkurentsivõime	  
tugevdamine	  

(infrastruktuuriinvesteeringud	  koos	  
kaasnevate	  teenustega)	   	  

	  
Piirkondlikud	  algatused	  

tööhõive	  ja	  
e;evõtlusvalmiduse	  

tugevdamiseks	  

Maakonna	  arengukava	  

Piirkonna	  konkurentsivõime	  
tugevdamise	  tegevuskava	  

Piirkonna	  tööhõive	  ja	  
e;evõtlusakLivsuse	  kava	  

Tööhõivet	  ja	  
e;evõtlikkust	  toetavad	  

ESF	  ja	  siseriiklikud	  
meetmed	  

•  e;evõtlusalad	  ja	  inkubaatorid	  
•  külastuskeskkond	  
•  liikuvus	  (juurdepääsud,	  ühistransport	  ja	  

kergliiklusteed)	  
•  toimepiirkonna	  keskuste	  avalik	  

linnaruum	  
•  toimepiirkonna	  keskuste	  piirkonnaülesed	  

teenused	  

Alaeesmärk:	  Piirkondlikku	  tööhõivet	  ja	  e;evõtlusakLivsust	  sLmuleeriv	  e;evõtlus-‐	  ja	  liikuvuskeskkond	  

Investeeringute	  tulemusena	  lisandunud	  töökohtade	  arv	  (sh	  kõrgema	  lisandväärtusega	  töökohtade	  arv)	  
Ühistranspordiga	  ja	  jalgsi	  ning	  ra;aga	  liikumisvõimalustega	  rahulolevate	  inimeste	  arv	  

ProjekLdest	  kaudselt	  kasu	  saanud	  ja	  potentsiaalselt	  kasu	  saavate	  e;evõtjate	  arv	  
E;evõtlikkuse	  ja	  tööhõive	  edendamise	  programmi	  
kavandamisse	  kaasatud	  insLtutsioonide	  arv	  

Lahendatud	  toimepiirkondade	  ühendusvõimaluste	  kitsaskohtade	  arv	  



E1:	  Elanikud	  on	  haritud,	  e;evõtlikud,	  tööturul	  akLivsed,	  muutustele	  avatud	  ning	  
väärtustavad	  oma	  kodukanL	  ja	  panustavad	  kogukonna	  arengusse.	  



E2:	  Avalike	  teenuste	  kä;esaadavus	  ja	  vaba	  aja	  veetmise	  võimalused	  on	  tagatud	  elukoha	  
läheduses	  ning	  inimesed	  osalevad	  akLivselt	  oma	  elukeskkonna	  kujundamises.	  



E3:	  Riigi,	  maakonna	  ja	  omavalitsustasandi	  koostöös	  on	  saavutatud	  opLmaalne	  ja	  
tasakaalustatud	  ruumimuster.	  



Regionaalarengu	  strateegia	  eesmärk:	  	  kiirem	  kasv	  väljaspool	  
Tartu-‐Tallinna	  linnapiirkondi	  



•  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine 
–  Infrastruktuuriinvesteeringud 
–  Regionaalsed kompetentsikeskused 
–  Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 

suurendamiseks 
•  Linnapiirkondade jätkusuutlik areng 
•  Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng  
•  Kohaliku ja regionaalse tasandi 

arendusvõimekus 

Regionaalministri	  valitsemisalas	  kavandatavad	  
struktuuritoetuse	  meetmed	  2014-‐2020	  

	  
	  

Regionaalmeetmete	  
toetusmaht	  kokku:	  	  
254,4	  miljonit	  eurot	  	  
	  
	  
	  



Piirkondade	  konkurentsivõime	  tugevdamine:	  infrastruktuuriinvesteeringud	  
ETTEVÕTLUSKESKKOND.	  EOevõtluse	  jätkusuutlikkuse	  tagamiseks	  ning	  uute	  
investeeringute	  juurdetoomiseks	  piirkonda	  toetatakse:	  
§  Tööstus-‐	  ja	  e;evõtlusalade	  avaliku	  tugitaristu	  (juurdepääsuteed,	  

kommunikatsioonivõrgud)	  kaasajastamist;	  
§  inkubatsioonivõimaluste	  väljaarendamist;	  
§  uute	  tööstus-‐	  ja	  e;evõtlusalade	  loomist.	  
TURISM.	  Piirkondades,	  kus	  töökohtade	  loomisel	  on	  tugevad	  eeldused	  turismisektoril	  
toetatakse:	  	  
§  külastusobjekLde	  kasutuse	  elavdamist	  ja	  mitmekesistamist,	  sh	  toodete	  ja	  teenuste	  

väljaarendamist;	  
§  piirkondlike	  turismivõrgusLke	  väljakujundamist.	  
LINNARUUM.	  S(muleerimaks	  erainvesteeringuid	  ning	  tagamaks	  kõrgema	  
kvalifikatsiooniga	  elanikkonna	  lisandumise	  ja	  säilimise	  toetatakse	  toimepiirkonna	  
keskustes:	  
§  investeeringuid	  avaliku	  linnaruumi	  kaasajastamiseks	  juhul,	  kui	  see	  loob	  konkreetses	  

paigas	  eeldused	  investeeringuteks	  eOevõtlusse	  
ÜHENDUSVÕIMALUSED.	  Keskuste	  ja	  tagamaa	  vaheliste	  ühenduste	  tugevdamiseks	  
toetatakse:	  	  
•  investeeringuid	  ühistransporL	  ja	  kergliiklusteedesse	  töökohtadele	  ja	  teenustele	  

parema	  ligipääsu	  võimaldamiseks.	  
	  
SF	  vahendite	  maht:	  	  134	  802	  250€	  (ERF).	  Harjumaa	  osa	  9	  494	  291	  +	  OF	  15%	  =	  11,1	  MEUR	  
 

10	  



Piirkondlikud	  algatused	  tööhõive	  ja	  eOevõtlikkuse	  suurendamiseks	  
 
Tööhõive	  ja	  eOevõtlikkuse	  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.	  
	  
Sihtgrupp:	  kohalikud	  omavalitsused,	  vabaühendused,	  maakondlikud	  
arenduskeskused,	  muud	  tööhõive	  ja	  eOevõtlikkuse	  edendamisega	  seotud	  
ins(tutsioonid	  
SF	  vahendite	  maht:	  7	  500	  000	  €	  (ERF)	  
Harjumaa	  	  osa	  982	  144	  +	  OF	  25%	  =	  1,3	  MEUR	  
	  
Tegevusnäited:	  eOevõtlusvõrgus(ke	  arendamine	  (kohalikud	  eOevõtluspäevad,	  
eOevõtete	  kontaktreisid,	  arengu/mentorprogramm,	  noorte	  eOevõtlikkusprogramm,	  
KOV	  majandusõppe	  programm,	  mainekujundus,	  turismi	  ühisturundus,	  
kaugtöötamise	  propageerimine,	  Maale	  elama…	  	  
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Kohaliku	  ja	  regionaalse	  tasandi	  arendusvõimekus	  

Selleks	  et	  edendada	  piirkondade	  arengut	  ning	  pakkuda	  kohaliku	  tasandi	  teenuseid	  
säästlikumalt	  ja	  kvaliteetsemalt	  toetatakse:	  
§  maavalitsuste,	  maakondlike	  arenduskeskuste	  ja	  omavalitsusliitude	  

arendusspetsialisLde	  ning	  kohalike	  omavalitsuste	  juhLde	  arendusalaseid	  koolitusi	  
ja	  nõustamist;	  	  

§  piirkonna	  elanikke	  esindavate	  ja	  teenuseid	  pakkuvate	  vabaühenduste	  koolitusi	  ja	  
nõustamist;	  

§  arendusprojekLde	  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	  
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Kavandatavad	  eOevõtlustoetused	  2020	  

Aastani	  2020	  on	  eOevõtluse	  toetamiseks	  eOe	  nähtud	  425	  MEUR	  (MKM).	  Kokku	  on	  vahendeid	  40%	  vähem	  
	  
I	  FINANTSINSTRUMENDID:	  traditsiooniliste	  äriprojekLde	  ja	  kõrgema	  riskiga	  ambitsioonikate	  äriprojekLde	  
finantseerimiseks	  mõeldud	  riskikapital.	  TagaLsed	  ja	  laenud,	  kindlustatakse	  eksporditehinguid	  145,5	  MEUR	  
II	  KASVUALAD	  IKT,	  tervis,	  ressursid.	  Suurima	  kasvupotentsiaaliga	  e;evõtlus-‐	  ning	  teadus	  -‐	  ja	  arendustegevuse	  
valdkondade	  eelisarendamiseks	  toetatakse:	  rakendusuuringuid	  ja	  koostööprojekte;	  koostööstruktuure,	  
teadlaste	  ja	  inseneride	  järel	  -‐	  ja	  juurdekasvu;	  riigiasutuste	  teadus-‐	  ja	  arendustegevuse	  alase	  võimekuse	  
tõstmist.	  77	  MEUR	  
III	  ETTEVÕTJA	  ARENGUPROGRAMM	  ehk	  „Rätseplahendus“	  -‐	  E;evõtete	  rahvusvahelise	  konkurentsivõime	  
tõstmiseks	  toetatakse:	  arenguvajaduste	  väljaselgitamist;	  arendustegevusi	  (sh	  nii	  protsessi-‐,	  personali-‐	  kui	  ka	  
toote-‐	  ja	  teenusearendamist);	  teadus-‐	  	  ja	  arendustegevuse	  osaku	  loomist.	  85	  MEUR	  
IV	  TEADLIKKUS	  ja	  EKSPORT:	  Üldise	  e;evõtlikkuse,	  e;evõtjate	  ambitsioonikuse	  ning	  majandustulemuste	  
parandamiseks:	  tõstetakse	  e;evõtlusteadlikkust;	  toetatakse	  idue;evõtete	  kasvamist	  e;evõ;eks;	  arendatakse	  
edasi	  piirkondades	  pakutava	  e;evõtlusalase	  nõustamise	  kvaliteeL	  ja	  kä;esaadavust	  (maakondlikud	  
arenduskeskused);	  paljulubavatele	  uutele	  e;evõtjatele	  pakutakse	  tegevuste	  esialgseks	  finantseerimiseks	  
rahalist	  tuge	  (starditoetus).	  48,75	  MEUR	  
V	  LOOMEMAJANDUS	  (KuM)	  20	  MEUR	  
VI	  SISERIIKLIK	  RAHA,	  sõltub	  eelarvevõimalustest	  
VII	  LEADER	  (maapiirkondade	  majanduse	  mitmekesistamine)	  



Suur-‐,	  võtme-‐,	  kasvukliendid	  vs	  piirkondlikud	  eOevõtjad	  



	  
	  
	  



EOevõtlustoetuste	  osas	  tekib	  „auk“	  

-‐  HEAK,	  Töötukassa,	  LEADER,	  KOVid	  (Tallinn)	  sihtgrupp	  on	  piirkondlikud	  
e;evõtjad	  

-‐  EASi	  senine	  starditoetus	  (5000)	  kaob,	  muutub	  sisuliselt	  kasvutoetuseks	  
(15	  000)	  à	  peab	  toetama	  eksporL	  

-‐  Töötukassa	  starditoetus	  jääb	  (4474)	  
-‐  Suureneb	  ärilaenu	  osakaal	  
-‐  Oluliselt	  suureneb	  LEADER	  eOevõtlustoetuse	  osatähtsus	  piirkondliku	  
eOevõtluse	  arendamisel	  

-‐  Piiratum	  ressurss	  àvajalik	  senisest	  funktsionaalsem	  koostöö	  
e;evõtluse	  osas	  (ühtne	  Harjumaa	  Leader	  e;evõtlustoetus,	  äriplaani	  
nõustamise	  ja	  hindamise	  koostöö,	  koolitustegevused)	  

-‐  3.	  märts	  IHKK	  eOevõtluspäev	  
	  
	  



Küsimused	  IHKKle	  

E;evõtlusvaldkond	  
•  Kas	  IHKK	  tegeleb/tahab	  tegeleda	  e;evõtlusnõustamisega	  (ei	  ole	  mõeldud	  

taotluste	  koostamise	  nõustamist)?	  
•  Kuidas	  IHKK	  edendab	  koostööd	  piirkonna	  e;evõtjate	  vahel?	  Kas	  IHKK	  keskendub	  

ainult	  oma	  piirkonnale	  või	  on	  teatud	  tegevusi	  võimalik	  korraldada	  ühiselt?	  
•  Milline	  on	  IHKK	  roll	  turismi	  edendamisel,	  millised	  on	  kavandatud	  tegevused?	  Kas	  

IHKK	  keskendub	  turismis	  ainult	  oma	  piirkonnale	  või	  on	  teatud	  tegevusi	  võimalik	  
korraldada	  ühiselt?	  

•  Kuivõrd	  IHKK	  näeb,	  et	  võiks	  kaasata	  HEAKi	  jt	  Leader	  gruppe	  e;evõtlusmeetme	  
väljatöötamisse,	  eksperthinnangute	  koostamisse?	  

•  Kas	  IHKK	  kavandab	  (noorte)	  e;evõtlikkusteadlikkuse	  tegevusi,	  kas	  need	  on	  
suunatud	  oma	  piirkonnale	  või	  on	  teatud	  tegevusi	  võimalik	  korraldada	  ühiselt?	  

•  Milliseid	  piirkonna	  e;evõtlusalaseid	  projekte	  IHKK	  kavandab?	  
•  	  	  
Mi;etulundusvaldkond	  
•  Kas	  IHKK	  tegeleb/tahab	  tegeleda	  mi;etulundusühenduste	  nõustamisega	  (ei	  ole	  

mõeldud	  taotluste	  koostamise	  nõustamist)?	  
•  Kuidas	  IHKK	  edendab	  koostööd	  piirkonna	  vabaühenduste	  vahel?	  Kas	  IHKK	  

keskendub	  ainult	  oma	  piirkonnale	  või	  on	  teatud	  tegevusi	  võimalik	  korraldada	  
ühiselt?	  

•  Milliseid	  piirkonna	  MTÜdele	  suunatud	  projekte	  IHKK	  kavandab?	  
	  



Soovitused	  IHKK	  strateegia	  raames	  

	  
-‐Leader	  strateegia	  meetmed	  ei	  dubleeri	  olemasolevaid	  (KOP	  –	  
konkurentsi	  puudus,	  töötukassa-‐EAS	  toetused),	  vaid	  täiendavad	  
-‐Ühe	  meetmena	  kavandada	  „koostöö	  meede“	  maakondliku	  
ulatusega	  tegevuste	  jaoks	  (3	  valla	  üritused	  vs	  maakondlikud	  
tegevused	  -‐	  Tourest,	  mainekujundamine	  visitharju.com,	  trükised,	  
tunnustamised)	  
-‐E;evõtlustoetuse	  kavandamisel	  kindlasL	  kaasata	  HEAKi	  
väljatöötamisel,	  nõustamisel,	  eksperthinnangu	  andmisel,	  
tulemuste	  hindamisel.	  Toetus	  peab	  looma	  tulemusi.	  
-‐Kirjalik	  koostöölepe	  käsitletud	  teemade	  osas	  
	  


