Lisa. 1. Eesti regionaalarengu strateegia 2020 rakendusplaan perioodiks 2014-2017
Meede

Meetme seirenäitajad

Tegevused

Vastutajad

Kaasvastutajad

Märkused

Maksumuse prognoos (eurot)

Eesmärk 1: Toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ettevõtluskeskkond.
(M1.1) Toimepiirkondades ettevõtluse ja * SKP väärtus ja osatähtsus väljapool
majanduskasvu stimuleerimine.
Harju- ja Tartumaad;
* tööjõus osalemise määr väljapool Harjuja Tartumaad;
* projektidega loodud töökohtade arv
väljapool Harju- ja Tartumaad;
* ettevõtlusaktiivsuse muutus väljapool
Harju- ja Tartumaad;
* ettevõtete iive väljapool Harju- ja
Tartumaad.

(T1.1.1) Avaliku ettevõtlustaristu arendamise toetamine turutõrkepiirkondades
väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

(M1.2) Toimepiirkonna inimressursi
tõhusam kasutuselevõtt tööturul ja
majandusarengus.

(M1.3) Toimepiirkondade keskuste
elukeskkonna ja toimepiirkonna üleselt
osutatavate teenuste arendamine.

(M1.4) Toimepiirkondade sisemine
sidustamine töö ja teenuste paremaks
kättesaadavuseks.

* tööhõive ja tööjõus osalemise määra
muutus väljapool Harju- ja Tartumaad;
* mitteaktiivsete ja heitunute osatähtsuse
muutus tööjõus väljapool Harju- ja
Tartumaad;
* kaugtööd võimaldavate töökohtade
osatähtsus.

* kinnisvarahindade muutus ja uute
teenindusettevõtete arv linnasüdametes
väljapool suuremate linnapiirkondadega
maakondi;
* elanike rahuololu muutused teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteediga väljapool
suuremate linnapiirkondadega maakondi.

* rahulolu toimepiirkonna sisese
ühistranspordi kättesaadavusega;
* ühistranspordi kasutajate osatähtsuse
muutus väljaspool suuremaid linnu;
* toimepiirkondade keskuste ja tagamaa
vaheliste uute kergliiklusteede pikkus;
* toimepiirkonna sisese pendelrände
intensiivsus võrreldes toimepiirkonnast
väljapoole (sh Tallinna) suunatud
pendelrändega;
* toimepiirkondade keskuste aegruumiline kättesaadavus ühistranspordiga.

Siseministeerium

MKM

Maksumus selgub EL struktuurifondidest
planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
kinnitamisel.

(T1.1.2) Ettevõtlusega alustamise ning ettevõtete kasvu toetamine uute ja
MKM
tasuvamate töökohtade tekkeks madala ettevõtete lisandväärtuse ja tööhõivega
piirkondades.
Sealhulgas toetatakse:
- uute mikro- ja väikeettevõtete loomist eelistingimustel väljaspool Tallinna- ja Tartu
linnapiirkondi, tagades kaasnev ettevõtlusnõustamine maakondlikes arenduskeskustes
(MKM) ;
- ettevõtete kasvuga seotud investeeringuid ja tegevuse laiendamist
piirkonnaspetsiifilistes ettevõtluse kasvuvaldkondades (MKM, PÕM) .

Siseministeerium, PÕM

MKM PÕM -

(T1.2.1) Piirkondlikel ja kohalikel algatustel põhineva piirkondade tööturu ja elanike Siseministeerium
ettevõtlikkuse arendamise toetamine.
Sealhulgas luuakse piirkondlikud võrgustikud MAK-de või MV-de koordineerimisel:
- toimepiirkonna ettevõtete vajadustele vastavate piirkondlike tööjõukoolituse ja
tööturumeetmete kavandamiseks;
- ettevõtlikkuse ja tööalase aktiivsuse suurendamisele suunatud kohalike ja piirkondlike
algatuste koordineerimiseks;
- pikaajaliste töötute, muude riskirühmade ja koolist väljalangenute aktiveerimiseks
tööturul, kaasamiseks kohalikesse algatustesse või tagasitoomiseks haridusteele.

HTM, SOM,
PÕM. Teostajad:
maavalitsused (MV-d),
makondlikud
arenduskeskused (MAK-d),
KOV-d, Töötukassa,
regionaalsed kolledžid jm

Ühtlasi nähakse ette
toetused vastavate
tegevuste elluviimiseks
piirkondlike võrgustike
poolt.

(T1.2.2) Töökohtade paiknemise ja regionaalse tööjõuvajaduse hindamise
seiresüsteemi ülesehitamine ning regionaalse mõõtme lisamine MKM-i
tööjõuvajaduste prognoosile.

Statistikaamet, MKM

Siseministeerium, PÕM

Viiakse ellu 2014-2015

(T1.2.3) Toimepiirkondade sisese tööjõu ruumilise mobiilsuse soodustamine.
Sealhulgas:
- tagatakse vajaduspõhised transpordikompensatsioonid töötutele tööleasumisel
kaugema vahemaa tagant;
- vahendatakse piiriäärsete piirkondade elanikele piiritaguste vakantsete töökohtade
jm töötamisega seotud informatsiooni.

SOM

SOM -

(T1.2.4) Kaugtöö soodustamine toimepiirkondade tagamaal
Sealhulgas:
- tõstetakse töötajate ja ettevõtete teadlikkust paindlike töövormide, sh kaugtöö
kasutamise võimalustest;
- kohandatakse töökeskkonna nõudeid (sh töötervishoiu ja tööohutuse seadust)
paindlike töövormide ja kaugtöö soodustamiseks.

SOM

SOM -

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFdest planeeritava meetme
"Toimepiirkondade ettevõtlusvalmiduse ja
tööhõive edendamine" summa kinnitamisel.
SOM HTM PÕM -

Statistikaameti regionaalstatistika
kavandatud eelarve piires (seiresüsteemi
ülesehitamine).

(T1.3.1) Toimepiirkonna tasandil osutavate teenuste kvaliteedi ja mitmekesisuse
Siseministeerium, HTM,
suurendamine.
SOM, KUM
Sealhulgas toetatakse gümnaasiumite, huvihariduse, tervishoiu ja noorsootööasutuste
ning spordirajatiste, kultuuri- ja vaba-aja keskuste taristu arendamist eeskätt
toimepiirkondade keskustes.

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFdest planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
kinnitamisel.
HTM SOM KUM -

(T1.3.2) Toimepiirkondade keskuste linnasüdamete elavdamine ja miljööväärtuse
suurendamine.
Toetatakse linnasüdamete atraktiivsemaks muutmist nii linnakodanikele kui
meelitamaks era- ja vaba-aja teenuste pakkujaid.

Maksumus selgub EL struktuurifondidest
planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
kinnitamisel.

Siseministeerium

(T1.4.1) Toimepiirkondade keskusi tagamaaga sidustava tervikliku ja säästva
Siseministeerium, MKM
ühistranspordi korralduse arendamine.
Sealhulgas:
- toetatakse piirkondlike ühistranspordikeskuste loomist (SIM);
toetatakse ühistranspordi taristu (sh ühistranspordijaamad) rekontstrueerimist
toimepiirkondade keskustes ja KOV-de tegevusi ühitranspordipeatuste kättesaadavuse
parandamiseks (MKM, SIM);
- määratletakse piirkondliku teedevõrgu ja ühistranspordi ühenduste kujundamise
põhialused maakonnaplaneeringutes, millest lähtutakse omakorda riiklike
teehoiukavade koostamisel (MV-d; kv: MKM);
- ühildatakse eri ühistranspordiliikide liinivõrke (hõlmates nii munitsipaal-, maakonnakui kaugliine) ja piletisüsteeme toimepiirkondades (MKM; kv: MV-d, Maanteeamet,
ÜTK-d, KOV-d);
- tagatakse regionaalse ühistranspordi toetused vähemalt 2013.a tasemel (MKM);
- toetatakse väiksema keskkonnamõjuga ühissõidukite kasutuselevõttu linnades
teenuse soodsamaks ja paindlikumaks osutamiseks (MKM).

maavalitsused,
Maanteeamet, piirkondlikud
ühistranspordi keskused,
KOV-d

Tegevused viiakse ellu
suures osas riikliku
transpordi arengukava
2014-2020 kaudu

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFdest planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
kinnitamisel.
MKM -

* toimepiirkondade keskuste aegruumiline kättesaadavus ühistranspordiga.

(M1.5) Toimepiirkonna keskuste
* muutused KOV-de avalike teenuste
tagamaal teenuste ja elukeskkonna
osutamisega seotud halduskuludes
kohandamine hõreasustuse tingimustele väljapool linnalisi asulaid;
* muutused teenustega rahulolus
väljapool linnalisi asulaid;
* kiire internetiühendusega majapidamiste
ja ettevõtete ning internetikasutajate
osatähtsuse muutus.

(T1.4.2) Toimepiirkondade sisese teedevõrgu arendamine teenuste ja töökohtade MKM, Siseministeerium
kättesaadavuse parandamiseks.
Sealhulgas toetatakse:
- toimepiirkondade siseste ühenduste seisukohast oluliste TEN-T võrgustiku osaks
olevate teede ja transpordisõlmede arendamist ning kohaliku ja regionaalse tähtsusega
teede investeeringuid teehoiukavast (MKM) ;
- liikumisvajaduse seisukohast oluliste, sh toimepiirkondade keskuseid lähitagamaaga
ühendavate kergliiklusteede rajamist (SIM) ;
- juurdepääsuteede rajamist oluliste avalike objektide, turismi- ja külastusobjektide
ning ettevõtlusaladeni (SIM) .

SIM 4 000 000 (RE).
SIM tegevuste osas täpsustub maksumus EL
SF-st planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
kinnitamisel.

(T1.5.1) Teenuste uuenduslikum ja ökonoomsem korraldamine toimepiirkondade
keskuste tagamaal.
Sealhulgas toetatakse:
- kohalikke avalikke ja kogukonnateenuseid koondava taristu arendamist väljapool
toimepiirkondade keskusi (SIM, kv: PÕM) ;
- paindlike ja nutikate lahenduste kasutuselevõttu transpordi- jm teenuste osutamisel,
sh e-lahenduste rakendamist teenuste osutamisel (SIM, PõM, muud ministeeriumid) ;
- hajaasustuse teenuskeskuste programmi sihtpiirkonna laiendamist kõigisse
toimepiirkondadesse (SIM) ;
- väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja
kvaliteedi tagamist väikesaarte programmi abil (SIM) .

Siseministeerium, PÕM,
muud ministeeriumid

SIM 15 100 000 (RE) .
SIM tegevuste osas täpsustub maksumus EL
SF-st kavandatava meetme
"Toimepiirkondade ettevõtlusvalmiduse ja
tööhõive edendamine" summa kinnitamisel.

(T1.5.2) Majapidamiste tänapäeva nõuetega vastavusse viimine hajaasustatud
piirkondades.
Toetatakse lastega perede majapidamiste varustamist elutähtsate
kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, ligipääsuteed, autonoomne
elektrivarustus).

Siseministeerium, KeM

(T1.5.3) Hõreasustuspiirkondades kiire elektroonilise side baasvõrgu
väljaarendamine ja juurdepääsuvõrkude rajamine baasvõrgust lõpptarbijateni.

MKM

MKM -

PÕM muud ministeeriumid -

SIM 4 000 000 (RE).
KEM -

Siseministeerium

MKM -

Eesmärk 2: Suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku konkurentsivõimet soosiv ning keskkonnasõbralik elukeskkond
(M2.1) Säästva ja atraktiivse linnaruumi
ja liikuvuskeskkonna arendamine.

* ühistranspordi kasutajate osatähtsuse
muutus suuremates linnapiirkondades;
* kergliiklusteede pikkus suuremates
linnapiirkondades;
* rohealade pindala ja kauguse muutuse
elukohtadest.

(T2.1.1) Linnaruumi inim- ja keskkonnasõbralikkuse suurendamine.
Sealhulgas toetatakse:
- konkreetsete alade avaliku ruumi terviklikku väljaarendamist (SIM) ;
- miljööväärtuslike alade hoonete energiasäästlikumaks muutmist (MKM) .

Siseministeerium, MKM maavalitsused,
Maanteeamet, piirkondlikud
ühistranspordi keskused,
KOV-d

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFdest planeeritava meetme
"Linnapiirkondade jätkusuutlik areng"
summa kinnitamisel.
MKM -

(T2.1.2) Integreeritud ja säästva liikuvuskeskkonna arendamine linnapiirkondades. Siseministeerium

MKM

SIM tegevuse maksumus selgub EL SF-dest
planeeritava meetme "Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng" summa kinnitamisel.
MKM -

(M2.2) Kaasava ja kogukonnaalgatusi
toetava linnaarengu edendamine.

* regionaalarengu programmidest
toetatud linnaliste asumiseltside jm
vabakondade arv;
* vabakondade osalusaktiivsuse muutused
linnade arengukavade ja planeeringute
ettevalmistamisel.

(T2.2.1) Vabakondade tugevdamine kodanikkonna aktiveerimisel linna arengus
kaasarääkimiseks.
Sealhulgas toetatakse:
- asumiseltside jm vabakondade nõustamist ja koolitusi linnakeskkonna arendus- ja
planeerimistegevuse alal;
- asumiseltside jm vabakondade poolt linnakodanikele suunatud seminaride ja
kaasamisürituste korraldamist planeerimis- ja arendustegevuse alal.

Siseministeerium

(T2.2.2) Vabakondade omaalgatuslike linnade elukeskkonna edendamisele ja
kogukonnateenuste osutamisele suunatud tegevuste toetamine.

Siseministeerium

315 000 (RE)

(T2.2.3) Probleemsete asumite füüsiline, majanduslik ja sotsiaalne taaselustamine.
Sealhulgas toetatakse:
- sotsiaal- ja vaba aja teenuste ja -infrastruktuuri arendamist;
- erasektori investeeringuid probleemsetes asumites.

Siseministeerium

Maksumus selgub EL SF-st planeeritava
meetmete "Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng" tegevuste summa kinnitamisel.

(T2.3.1) Välismaise oskustööjõu, investorite, tippspetsialistide ning teadlaste ja
tudengite tuleku ja kohandumise soodustamine.

Siseministeerium
(sisejulgeolek), KuM

HTM, MKM, SOM. Partnerid:
MAK-d, maavalitsused, SA
Innove, Archimedes,
ülikoolid, Töötukassa

SIM (sisejulgeolek) tegevuste osas u. 4 000
000 (2014-20 perioodi kogusummana 11,5
MEUR). SIM tegevuste maksumus sõltub
vastavate EL SF-st kavandatavate meetmete
lõplikust summast.
KUM HTM MKM SOM -

Siseministeerium

SOM

Maksumus selgub EL SF-st planeeritava
meetmete "Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng" tegevuste summa kinnitamisel.

(M2.3) Välismaise oskustööjõu,
investorite ja tippspetsialistide tuleku
soodustamine.

* otseselt uusimmigrantidele teenuseid
osutavate asutuste hulk suuremates
linnades;
* immigrantrahvastiku haridustaseme ja
tööhõive määra muutused;
* välisinvesteeringute hulk suuremate
linnapiirkondadega maakondadesse.

(M2.4) Lastehoiuteenuste hea
kättesaadavuse tagamine suuremates
linnapiirkondades.

* lasteaiakohtade arv;
(T2.4.1) Alushariduse ja lastehoiu taristu ja teenuste arendamine suuremates
* lasteaiakohtade järjekorras olevate laste linnapiirkondades.
arv.

Eesmärk 3: Piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutatus

Rahandus-ministeerium.
Partnerid MAK-d,
koolitusettevõtted ja
ülikoolid

Maksumus selgub EL SF-st planeeritavate
meetmete "Riigi võimekuse tõstmine
inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise
kaudu"; "Poliitikakujundamise kvaliteedi
arendamine" ja "Toimepiirkondade
ettevõtlusvalmiduse ja tööhõive
edendamine" tegevuste summa
kinnitamisel.

(M3.1) Piirkondade nutikas
spetsialiseerumine T&A, ettevõtete ja
kohaliku avaliku sektori koostoimes.

* piirkonnaspetsiifilise kasvuvaldkonnaga
(EMTAK kategooriate alusel) seotud
ettevõtete osatähtsuse muutus;
* piirkonnaspetsiifilise kasvualdkonnaga
seotud ettevõtetes loodava lisandväärtuse
ja käibe muutus;

(T3.1.1) Piirkondlike eelisarendatavate ettevõtluse kasvuvaldkondade
Siseministeerium,
määratlemine ja arendamine.
maavalitsused,
Sealhulgas:
Statistikaamet
- määratletakse piirkondlikes arengukavades eelisarendatavad kasvuvaldkonnad ja
nende arendamise tegevusplaan (MV-d, kv: SIM, MKM, HTM; partnerid MAK-d,
regionaalsed kolledžid, kutseõppeasutused) ;
- soodustatakse piirkondlike kasvuvaldkondade ettevõtluse ja ettevõtlusvõrgustike
arengut (SIM; kv: MKM, PÕM) ;
- arendatakse piirkondlike kasvuvaldkondade ettevõtete vajadusi ja piirkondlikke
eripärasid toetavaid õppekavasid ja praktikakohti ülikoolide regionaalsetes kolledžites
ja kutseõppeasutustes (SIM, kv: HTM, kolledžid ja kutseõppeasustused) ;
- tagatakse ettevõtete lisandväärtuse ja kasumlikkuse andmete regulaarne
kättesaadavus EMTAK tegevusalade klassifikaatorite ja maakondade lõikes piirkondade
majandusliku spetsialiseerumise seireks (Statistikaamet, kv: SIM, MKM) .

MKM, HTM. Partnerid MAK- Esimene ja viimane
d, regionaalsed kolledžid,
alategevus viiakse ellu
kutseõppeasutused
aastatel 2014-15. Teine
tegevus viiakse ellu
eeskätt muude
meetmete ja nende
vahendite kaudu.

MKM HTM PÕM Statistikaamet -

(T3.1.2) Piirkondlike kompetentsikeskuste arengu toetamine koos sama valdkonna Siseministeerium
ettevõtlusklastrite ja tööturu arendamisega.
Muuhulgas toetatakse:
- kompetentsikeskuste arendamise baasil ülikoolide regionaalsete kolledžite ja
kutseõppeasutuste poolt ettevõtete nõustamist tootearenduse, tootmisprotsesside
juhtimise, äriplaanide koostamise jm. valdkonas;
- piirkondlikku spetsialiseerumist ja ressursikasutust toetava avaliku taristu arendamist
ning piirkondlike traditsiooniliste ressursside baasil uute tehnoloogiate ja innovatiivsete
lahenduste väljaarendamist ja rakendamist.

(M3.2) Piirkondade omanäolisust
tugevdavate tegevusalade ja
kohaturunduse toetamine.

* piirkondade ööbimisega külastuste arvu
muutused;
* muutused teadlikkuses
(T3.2.1) Kohalikke omanäolisi ressursse ja kultuuripärandit väärindava
piirkonnaspetsiifilistest eripäradest ja
arendustegevuse edendamine.
piirkondliku identiteedi tunnetustes.
Sealhulgas toetatakse:
- piirkonnaspetsiifilistele ressurssidele tuginevate toodete ja teenuste arendamist ning
ühisturustuse korraldamist (SIM, kv: PÕM) ;
- omanäolise kultuurilis-ajaloolise pärandiga piirkondade kultuuri- ja regionaalarengu
programmide rakendamist (SIM, KuM) .

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFst planeeritavate meetmete
"Toimepiirkondade ettevõtlusvalmiduse ja
tööhõive edendamine" ja "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
lõplikul kinnitamisel.

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFst planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
lõplikul kinnitamisel.

Siseministeerium, KuM. PÕM

SIM 2 000 000 (RE)
KUM PÕM -

(T3.2.2) Piirkonna omapäraga seotud turismi- ja külastusobjektide ning
turismiteenuste arendamine.
Sealhulgas:
- toetatakse piirkondlikku eripära rõhutavate turismi- ja külastusobjektide ning
turismitoodete ja -teenuste arendamist (SIM; kv: MKM) ;
- toetatakse väliskülastajatele huvipakkuvate regulaarürituste väljaarendamist (MKM;
kv: SIM, KUM) ;
- tagatakse eri piirkondade turismi- ja spordiürituste toimumisaegade parem
omavaheline sünkroniseerimine (KuM, MKM) ;
- jätkatakse multifunktsionaalsete väikesadamate võrgustiku väljaarendamist,
tugevdades nende turismi- ja puhkemajanduslikke funktsioone (MKM; kv: PÕM) .

Siseministeerium, KuM, PÕM
MKM

(T3.2.3) Regioonide ühisturundamine ühtsete turismi sihtpiirkondadena.
Sealhulgas toetatakse:
- terviklike turismi sihtpiirkondade turundus- ja teavitustegevuste korraldamist;
- ühtsete külastajateekondade ja teenuspakettide turundamine ja arendus turismi
sihtpiirkondades.

MKM

SIM tegevuste osas selgub maksumus EL SFst planeeritava meetme "Piirkondlike
arenguressursside kasutuselevõtt" summa
lõplikul kinnitamisel.
MKM KUM PÕM -

Siseministeerium, KuM, PõM Tegevused viiakse ellu ja
vahendid kavandatakse
peamiselt riikliku turismi
arengukava 2014-2020
raames.

MKM (vahendid kavandatakse läbi riikliku turimi
arnengukava 2014-2020).
PÕM -

Eesmärk 4: Piirkondade parem sidustatus ja arendusvõimekus
(M4.1) kohaliku ja regionaalse
arendusvõimekuse tugevdamine

* Kohalike omavalitsuste
omafinantseerimisvõimekus;
* KOV-de ja maakondlike
arendusorganisatsioonide (maavalitsus,
maakondlik arenduskeskus, maakondlik
OVL) arendustöötajate arv;
* KOV-de ja maavalituste arendustegevuse
eelarve maht ja osatähtsus kogueelarvest;
* mitut KOV-i hõlmavate arengukavade ja
planeeringute ning regionaalarengu
programmidest toetatud koostööprojekti
arv.

(T4.1.1) Omavalitsuste arendus- ja planeerimissuutlikkuse tugevdamine.
Siseministeerium,
Sealhulgas:
Rahandus-ministeerium,
- korraldatakse kohalike omavalitsuste ametnike erialase kompetentsi tõstmiseks
muud ministeeriumid
vajalikke koolitusi ja tagatakse võimalused stažeerimiseks (SIM, muud ministeeriumid) ;
- suurendatakse arhitektuuri- ja planeeringualast kompetentsi maavalitsustes, sh
omavalitsuste planeerimis- ja ehitusalasel nõustamisel ja riikliku ehitusjärelevalve
teostamisel (SIM) ;
- töötatakse välja seadusandlikke ja normatiivseid abinõusid kohalike omavalitsuste
võimekuse ja motivatsiooni suurendamiseks piirkondlikus arendustegevuses ja
ettevõtluse arendamisel (RaM, SIM) .

(T4.1.2) IKT võimaluste oskuslikum rakendamine omavalitsuste paremaks
haldusvõimekuseks.
Sealhulgas:
- osutatakse kohalikele omavalitsustele keskset IKT tehnilise taristu haldus- ja
renditeenust ning muid IKT tugiteenuseid (MKM, kv: SIM) ;
- kohalike omavalitsuste haldus- ja arendusvõimekust toetavate infosüsteemide ja
intelligentsete IT-teenuslahenduste väljatöötamine (MKM, kv: SIM) ;
- viiakse läbi koolitusi IKT võimaluste oskuslikumaks ärakasutamiseks omavalitsuste
ülesannete täitmisel (MKM; kv: SIM, HTM) .

MKM

SIM 1 500 000 (RE, teine alategevus).
Kogumaksumus selgub EL SF-st planeeritava
meetme "Riigi võimekuse tõstmine
inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise
kaudu" tegevuste summa kinnitamisel.

Siseministeerium, HTM.

Tegevused viiakse ellu ja MKM 2 802 000
vahendid planeeritakse (vahendid kavandatakse läbi riikliku
infoühiskonna
infoühiskonna arengukava 2020)
arengukava 2020
raames.

(T4.1.3) Regionaalse arendusvõimekuse ja toimepiirkondade sisese arenduskoostöö Siseministeerium
tõhustamine.
Sealhulgas:
- valmistatakse ette ühtsed suunised maakondlike arengukavade koostamiseks (SIM) ;
- toetatakse omavalitsuste arendus- ja planeerimistegevuseks ning ühinemise
ettevalmistamiseks ja ühisteenuste osutamiseks vajalike ühisuuringute koostamist
(SIM) ;
- töötatakse välja KOV-de ühisteenuste osutamist soodustavad seadusandluslikud
tingimused (SIM, kv: JuM) ;
- reguleeritakse piirkondlike arengukavade ning maakonnaplaneeringute staatus
tagamaks nende arvestamine valdkondlike arengukavade ja riigieelarve planeerimisel
(SIM, muud ministeeriumid, kv: MV-d, MAK-d) ;
- tagatakse maakondliku tasandi arendustegevuse riigieelarveline rahastamine (SIM,
kv: RaM) ;
- toetatakse maakondlike arenduskeskuste tegevust ja võimekust piirkondliku
ettevõtluskeskkonna arendamisel ning piirkondliku arendustegevuse koordineerimisel,
sh laiema toimepiirkonna tervikvajadustest lähtuvate KOV-de ühiste arendusprojektide
elluviimisel (SIM, kv: MKM ).

(T4.1.4) Kogukondade osaluse tugevdamine piirkondlikus arendustegevuses
kohalikul omaalgatusel põhineva arendustegevuse ning kohalike vabakondade
koolitamise toetamise kaudu.

Rahanduministeerium, JuM,
MKM, muud ministeeriumid,
maavaltisused, MAK-d

SIM 3 105 000 (RE)
Tegevuste lõplik maksumus selgub EL SF-st
planeeritava meetme "Poliitikakujundamise
kvaliteedi arendamine" tegevuste summa
lõplikul kinnitamisel.
MKM -

Siseministeerium, PÕM

Maksumuse prognoosis
toodud vahendid
sisalduvad osaliselt
M1.5 ja M2.2 all.

SIM 1 200 000 (RE).
SIM tegevuste osas selgub lõplik maksumus
EL SF-st kavandatavate meetmete "Riigi
võimekuse tõstmine inimressursside
arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse
parendamise kaudu"; "Poliitikakujundamise
kvaliteedi arendamine" ja
"Toimepiirkondade ettevõtlusvalmiduse ja
tööhõive edendamine" tegevuste summa
kinnitamisel.
PÕM -

(M4.2) Toimepiirkondade omavahelise ja * Euroopa territoriaalse koostöö
ülepiiri arenduskoostöö tõhustamine
programmide projektides osalenud
kohalike omvalitsuste ja maakondlike
arendusorganisatsioonide arv;
* URBACT jm ETK programmide
projektides osalenud linnade arv.

(M4.3) Toimepiirkondade parem
omavaheline ja ülepiiri sidustatus

* Elanikkonna rahulolu maakonnakeskuste
vaheliste ühendusvõimalustega;
* ühistranspordi välisühenduste arv ja
sagedus väljapool Tallinna;
* väljaspool Tallinna tehtud piiriületuste
arv ja nende osatähtsus kõigist
piiriületustest;
* regionaalarengu programmidest
toetatud Ida-Virumaa institutsioonide
koostööprojektide arv partneritega
muudest Eesti toimepiirkondadest.

(T4.2.1) Eesti piirkondade arengueeldustest ja vajadustest lähtuva piiriülese
Siseministeerium
koostöö toetamine läbi Euroopa Territoriaalse Koostöö programmide rakendamise.

50 500 000

(T4.2.2) Maavalitsuste omavahelise ja rahvusvahelise arenduskoostöö
Siseministeerium
stimuleerimine.
Sealhulgas:
- koordineeritakse maavalitsuste arendustegevuse juhtimise võrgustiku
(arendusjuhtide nõukogu) tegevust;
- toetatakse maavalitsuste jm piirkondlike organisatsioonide osalemist rahvusvaheliste
arengukoostöö organisatsioonide tegevuses.

240 000 (RE)

(T4.2.3) Linnade arenduskoostöö ja arendusvõimekuse edendamine.
Sealhulgas:
- luuakse Eesti suuremate linnade ja maakonnakeskuste arendustegevuse juhtimise
võrgustik ning koordineeritakse selle tegevust;
- täidetakse Euroopa linnaarengu koostöö programmi URBACT riikliku kontaktpunkti
rolli programmi raames loodava teadmuse tõhusamaks edasikandmiseks Eesti
linnadele ja sidusorganisatsioonidele;
- aidatakse kaasa linnavalitsuste säästva arengu planeerimise ja juhtimise alase
kompetentsi tõstmisele.

Siseministeerium

Maksumus selgub EL SF-st planeeritava
meetme "Riigi võimekuse tõstmine
inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise
kaudu" tegevuste summa lõplikul
kinnitamisel.

(T4.3.1) Piirkondade omavaheliste ja piiriüleste transpordi- ja ühenduste
arendamine.
Sealhulgas nähakse ette:
- tegevusi eri ühistranspordi liinivõrkude ja elektrooniliste piletisüsteemide paremaks
ühildamiseks (MKM, kv: MV-d, KOV-d, Maanteeamet, ÜTK-d);
- kvaliteetsete ja kiirete Eesti-siseste reisirongiühenduste loomist üleriigilises
planeeringus Eesti 2030+ määratletud toimepiirkondade vahelistel olulistel
ühendusliinidel ning kaaluda võimalusi Rohuküla-Haapsalu-Riisipere taasavamise
ettevalmistustööde alustamiseks alates 2017.a (MKM) ;
- eelduste loomist regioonide transpordi välisühenduste arendamiseks, sh
riikidevaheliste kokkulepete sõlmimist piiriüleste ühendusvõimaluste arendamiseks
(täpsemad näited seletuskirjas) (MKM, kv: MV-d) ;
- regionaalsete lennujaamade toetamist Eesti siseste ja ülepiiri lennuühenduste
tagamiseks (MKM) ;
- vajadusel kaugbussiliinide toetamist, kui toimepiirkonna siseste ühenduste tagamise
seisukohast olulist liini kommertsalustel käigus hoida ei saa (MKM) ;
- maakonnaüleste bussiliinide turutõrgete ja toetusvajaduste erijuhtude esinemise
analüüsimist mille puhul oleks vaja korraldada toimepiirkondade vaheliste liinide
doteerimist regionaalpoliitilistel kaalutlustel (MKM, kv: MV-d, Maanteeamet, SIM) .

MKM

Siseministeerium,
maavalitsused,
Maanteeamet, piirkondlikud
ühistranspordi keskused,
KOV-d

Tegevused viiakse ellu ja MKM vahendid planeeritakse (vahendid kavandatakse riikliku transpordi
riikliku transpordi
arengukava 2014-2020 kaudu)
arengukava 2014-2020
raames.

(M4.4) Valdkonnapoliitikate
kohapõhisuse ja kaasmõju tugevdamine
regionaalarengus

* arengukavade ja õigusaktide eelnõude
hulk, mille puhul on ammendavalt
hinnatud mõjusid regionaalarengule;
* avalike ja üldhuviteenuste hulk, mille
puhul on määratletud ruumilise
kättesaadavuse kriteeriumid või
aluspõhimõtted;
* riigiasutuste ja avaliku sektori
töökohtade arv ja osatähtsus muudes
regioonides väljapool pealinna.

(T4.3.2) Ida-Viru sotsiaalse sidustatuse tugevdamine muude Eesti piirkondadega.
Siseministeerium, SOM, muud ministeeriumid,
Sealhulgas:
HTM, KuM
Töötukassa.
- tagatakse õppepraktika võimalused Ida-Virumaalt pärit õppuritele muude
piirkondade õppeasutustes (HTM) ;
luuakse Ida-Virumaa õpetajatele ja muudele avaliku sektori töötajatele vastastikuse
ametnikevahetusega stažeerimise võimalusi mujal Eestis (HTM, valdkondade
vastutavad ministeeriumid) ;
- korraldatakse Töötukassa kaudu teavitamist ajutistest töö- ja stažeerimise
võimalustest muudes piirkondades (SOM, kv: Töötukassa) ;
- muude riikliku lõimumiskava 2014-2020 ja Ida-Viru tegevuskava tegevuste
elluviimine, mis on suunatud Ida-Viru sotsiaalse sidustatuse tugevdamisele muu Eestiga
(sh mujalt Eestist spetsialistide Ida-Virumaale ümbersuunamise soodustamine,
Sisekaitseakadeemia toomine Ida-Virumaale, Ida-Viru noortele keelekümbluslaagrite
ja –kursuste korraldamise toetamine).

SIM (sisejulgeolek) KUM HTM SOM muud ministeeriumid -

(T4.4.1) Regionaalarengu alaste teadmiste tugevdamine valdkonnapoliitikate
territoriaalse mõõtme ja kohapõhisuse tugevdamiseks.
Sealhulgas:
- teostatakse riigi regionaalarengu protsesside regulaarset seiret (SIM) ;
- levitatakse OECD, ESPON-i, Euroopa territoriaalse koostöö programmide, Nordregio
jm rahvusvaheliste organisatsioonide regionaalarenguga seotud algatuste, uuringute,
poliitikaraportite ja projektide tulemusi riigis laiemalt muude oluliste osapoolteni
(SIM) ;
- koostatakse rännet arvestav regionaalne rahvastikuprognoos (ESA, kv: SIM) ;
- analüüsitakse koos ülikoolide ja tarkvaraettevõtetega võimalusi avaliku kasutusega
rahvastiku mobiilsuse ja ruumilise paiknemise analüüsimudeli/seirekeskkonna
väljaarendamiseks (MKM, SIM) .

Siseministeerium, MKM,
Statitistikaamet

SIM 70 000 (RE)

(T4.4.2) Regionaalsete mõjudega arvestamise juurutamine valdkonnapoliitikate
kujundamisel.
Sealhulgas:
- nõustatakse valdkonnaministeeriumeid regionaalsete mõjude hindamisel ning
regionaalpoliitika eesmärkide ja põhimõtetega arvestamisel (SIM);
- tagatakse valdkondlikes arengukavades horisontaalsete teemadega, sh
regionaalarengu läbivate põhimõtete ja eesmärkidega arvestamise juhendi
rakendamine (põhivastutajaks RaM) .

Siseministeerium,
Rahandus-ministeerium

_

(T4.4.3) Inimeste põhivajadustega seotud teenusvaldkondades ruumilise
kättesaadavuse kriteeriumite või põhimõtete määratlemine (strateegia p. 38
loetletud teenuste puhul).

Ministeeriumid

(T4.4.4) Riigiasutuste funktsioonide ja töökohtade ühtlasema regionaalse jaotuse
tagamine.
Sealhulgas:
- teostatakse konkreetsete riigiasutuste regionaalsete esinduste loomist, riigiastutuste
organisatsioonisiseste funktsioonide ja tugiteenuste (nn „tagakontorid“) osalist
paigutamist väljapoole pealinna või riigiasutuste terviklikku üleviimist väljapoole
pealinna;
- jälgitakse strateegia põhimõtte "Avaliku sektori töökohtade regionaalne hajutatus"
(p. 38.) järgimist ministeeriumite tegevuses (SIM) .

Siseministeerium, muud
ministeeirumid

Siseministeerium,
Riigikantselei

Ministeeriumite eelarve

Ministeeriumid (konkreetsete plaanidega
seotud maksumused) -

2009
2010
2011
2012

Tallinn
#######
#######
#######
#######

Jõhvi

KohtlaJärve

Narva

Pärnu

Tartu

9188,9
0 1551,65 5280,12 13 586,34
3919,51
671,07 3124,51 ####### 18 089,61
1598
0 1032,72 ####### 22 230,00
0 3152,56
1600 ####### 17 968,00

KOP
55 915,09
64 809,47 1 200 000 5,400789
80 026,22 1 200 000 6,668852
75 822,14 1 200 000 6,318512

