Väljakutsed

SF21+

Inimestele lähedasem
Eesti

Koostöö regionaalse ettevõtluse,
avaliku linnaruumi ja kohalike avalike
teenuste arendamiseks väljaspool
Tallinna linnapiirkonda

Soodustada terviklikku sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast piirkondlikku
arengut, kultuuripärandit ja julgeolekut, sealhulgas maa- ja rannikupiirkondades ka
kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu

Elu- ja ettevõtluskeskkonna üldine suur väljakutse on elanike kahanemisele ja vananemisele
vastava jätkusuutliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine ja arendamine, avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine. Praegune teenuste osutamise mudel ja selleks vajalik
infrastruktuur on ette nähtud suuremale elanike arvule, kui rahvastiku prognoosid ette näevad.
Elanike lahkumisel kaovad teenused, hooned jäävad tühjaks ning töökäte vähenemine pärsib
ettevõtlust, mis omakorda vähendab ka töövõimalusi. See omakorda tähendab, et järjest enam
inimesi lahkub ja me oleme silmitsi elanikkonna vähenemisega ning majanduslik mahajäämuse
suurenemisega.
SF21+ vahenditest on kavas arendada regionaalset elu- ja ettevõtluskeskkonda, parandada
kohalike avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, sh linnaruumi arendamine va Tallinna
linnapiirkond.
Tallinna linnapiirkonna all mõistetakse Tallinna linna lähi valdasid, milleks on Viimsi vald, Maardu
linn, Jõelähtme vald, Rae vald, Kiili vald, Saku vald, Harku vald ja osaliselt Saue vald.

Eesmärgid

Strateegia ‘’Eesti 2035’’ sihtideks on:
‘’Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud’’
‘’Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond’’
“Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik”.
Eesti 2035 reformikava konkreetsed eesmärgid, mida plaanitakse SF21+
vahenditest saavutama hakata on:
Lahenduste leidmine ja rakendamine väheneva rahvaarvuga kohanemiseks, et
tagada kvaliteetsete teenuste kättesaadavus ning kvaliteetne ja jätkusuutlik
ehitatud keskkond (sh taristu);
Ettevõtluskeskkonna kujundamine ning kohaliku tasandi võimekuse ja
motivatsiooni suurendamine ettevõtluse arendamisega tegelemiseks.

SF21+ plaanitavad tegevused

Elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine
Meetme rahaline maht 83,8 mln
Toetus 75%
Toetuse jaotus piirkondade põhiselt valemi alusel
Toetus projekti kohta kuni 3 mln
Projekte hindab piirkondlik hindamiskomisjon, kuhukuuluvad erinevad osapooled, k.a. RM
esindaja
Avatud taotlusvoorud
Oodatakse maakonna üleseid suurema mõjuga tegevustele koostööprojekte ja piirkondlikke
koostööprojekte, investeeringud ja pehmed tegevused koos
Avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, linnaruumi arendamine
Meetme rahaline maht 70 mln
Toetus 65%
Toetuse jaotus maakondade põhiselt valemi alusel
Toetus projekti kohta kuni 1 mln
Projekte hindab maakondlik komisjon, kuhu kuuluvad erinevad osapooled, ettevõtjate või
ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, omavalitsuste tööga mitte seotud esindajad jt.
Avatud taotlusvoorud
Oodatakse projekte avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks

Regionaalse ettevõtluse ja kohalike avalike teenuste toetamine sh

Aruteluvaldkonnad

Elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine
Fookus on seatud:
maakonna arengustrateegiatest lähtuva tervikliku elu- ja ettevõtluse arendustegevuste
toetamisele;
suurema mõjuga tegevuste komplekssele lähenemisele probleemide lahendamiseks,
sisaldades lisaks investeeringutele ka arendustegevusi teenuse kvaliteedi tagamiseks (sh
personali koolitus- ja arendustegevus).
Toetatavad tegevused:
tööstusalad ja ettevõtluseks vajalik muu tehniline taristu (nt juurdepääsuteed);
tootearendus- ja kompetentsikeskused, inkubaatorid ja koostöökeskused;
turismiedendus ja kohaturundus, külastusobjektid;
ettevõtlusvõrgustikud ja –klastrid piirkonnaspetsiifilistes valdkondades;
ettevõtlikkuse ja kaugtöö edendamine, ettevõtete diagnostika;
avalike teenuste arendamine ja käivitamine maakondlikus või piirkondlikus koostöös;
muud maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused.

Aruteluvaldkonnad
Küsimused

Avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, linnaruumi arendamine
Fookus on seatud:
kohalike omavalitsuste terviklikule ja komplekssele lähenemisele avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks (lähtudes rahvastiku kahanemisest ja
vananemisest), kas üksi või koos partneritega, sisaldades lisaks investeeringutele ka
arendustegevusi teenuse kvaliteedi tagamiseks (sh investeeringutele eelnev analüüs, personali
koolitus- ja arendustegevus.
ei toetata omavahel sidustamata ning teenuse sisulise arendamise või korraldusliku
muudatuse komponendita üksikinvesteeringuid (a la 1 ujula, 1 kergtee, 2 koolimaja).
Toetatavad tegevused:
avalike teenuste taristu kohandamine (taristuvõrgustiku terviklik väljaarendamine,
multifunktsionaalsed teenuskeskused, hoonete energiasääst);
avalike teenuste arendamine (teenuskvaliteedi parandamine ja uuenduslikud teenuste
osutamise viisid, nt e-teenused, mobiilsed teenused, KOV koostöös osutatavad teenused,
kogukonnateenused, erinevad pilootprojektid);
avalik linnaruum, sh linnakeskuste terviklik elavdamine eelistades ehituspärandi
kasutuselevõttu;
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine;
muud maakonna arengustrateegias kavandatud tegevused.

Elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine
Avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine,
linnaruumi arendamine
Milliseid parimaid praktikaid lõppevast perioodist (SF14-20) peaks
arvestama tulevase SF21+ perioodi meetmete kujundamisel? Mis on need
õppetunnid, mida peaks vältima?
Millised tegevused aitavad uuel SF21+ perioodil parimal viisil kaasa
maakonna arengu eesmärkide elluviimisele elu- ja ettevõtluskeskkonna
arendamisel, avalike teenuste kujundamisel ja kvaliteedi tõstmisel ja
linnaruumi arendamisel? Kas sekkumiste tegevustes on midagi ülearust
või on midagi olulist puudu,millega peaks kindlasti arvestama?
Kuidas korraldada tegevuste valikut parimate ideede, sünergiate ja
lahendusteni jõudmiseks?
Kuivõrd valmis on KOVid kohandama ja arendama avalikke teenuseid
lähtuvalt rahvastiku demograafilisest muutusest e vananemisest ja
vähenemisest? Millised avalike teenuste valdkonnad on teie piirkonnas
prioriteetsemad?
Kuivõrd on ettevõtjad valmis omapoolselt panustama
ettevõtluskeskkonna arendavatesse projektidesse teie piirkonnas?
Milliseid teenuseid teie piirkonnas peaks arendama koos
naabervaldadega või teiste partneritega (MTÜ, SA, ettevõtjad, KOV…)?
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