Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2014 – 2020 fondide
rakenduskava 2014 - 2020 vahehindamine
EL ühtekuuluvuspoliitika 2014 – 2020 rakenduskava
4,6 miljardist eurost � on 31.12.2018 seisuga välja
makstud 1,5 miljardit eurot ehk 32%. Ligi 20% rakenduskava vahenditest läheb sotsiaalkaitse ja tervise valdkonda, 15% ettevõtluse ja innovatsiooni arendamiseks, 13%
haridusse ja transport ning 11% teaduse arendamiseks.
Rakenduskava valdkondlikud eesmärgid ja tegevused
on asjakohased ka täna- rakenduskava eesmärkide
täitmiseks vajadus suurte muudatuste järele puudub.

Partnerite kaasamist rakenduskava rakendamisse saab
parendada:
• leppida partneritega juba varakult kokku kaasamise
ajakavas ja partneritele sobivates kaasamise kanalites
ning formaatides
• selgitada partneritele iga kaasamisprotsessi eesmärke ja
piiranguid, anda ettepanekutele selges keeles tagasisidet
• plaanida uude rahastamisperioodi toetusmeetmed
vabaühenduste katusorganisatsioonide organisatsioonilise võimekuse tõstmiseks

EL toetused panustavad olulisel määral struktuursetesse
muutustesse suurema teadmisemahukuse ja väiksema
ressursimahukusega majanduse suunas, kuid mõju avaldub pikema perioodi jooksul.

Lisaraha tulemusfondist tuleb suunata probleeme
ennetavatele ning lisandväärtust loovatele tegevustele
nagu teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtluses, haridus ja regionaalne areng

Regionaalselt tasakaalustatum areng on endiselt suur
väljakutse:
• Ligi 50% EL toetustest on investeeritud Harju- ja Tartumaale – regionaalsed erinevused pigem suurenevad.
• EL vahendeid tuleks pigem suunata probleemide
ennetamisele ja komplekssete lahenduste väljatöötamisse
regioonides
• Kohalike omavalitsuste roll, teadlikkus ja kompetents
peab regionaalsete investeeringute tegemisel suurenema
• Harjumaale on rakenduskavast investeeritud sama
palju, kui 12 maakonda kokku (v.a. Tartu ja Põlva)
(31.12.18)
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Prioriteetsete suundade (PS) ﬁnantsnäitajate sihttasemete täitmine
PS 1

481 mln €

146 mln €

PS 2

483 mln €

98 mln €

PS 3

241 mln €

65 mln €

PS 4

952 mln €

214 mln €

PS 5
PS 6
PS 7

543 mln €

159 mln €

533 mln €

211 mln €

256 mln €

22 mln €

PS 8

86 mln €

PS 9

118 mln €

51 mln €

PS 10

577 mln €

304 mln €

PS 11

99 mln €

59 mln €

PS 12

144 mln €

32 mln €

108 mln €

42 mln €

PS 13&14

4637 mln €

1490 mln €

KOKKU
Saavutustase 2015

Saavutustase 2016

132 mln €

Saavutustase 2017

Saavutustase 2018

Sihttase 2023

Sihttase 2018

