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Milleks võib anda regionaalabi?
Regionaalabi eesmärk on toetada Euroopa Liidu ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade
majandusarengut.
Regionaalabi võib anda investeeringuteks või investeeringutega seotud töökohtade loomiseks sh palgakulude
katmiseks. Riigiabi regionaalarenguks võib anda vaid EL toimimise lepingu (ELTL) artikkel 107 lõige 3
punkti a või punkti c piirkondades (edaspidi piirkond A ja piirkond C).
Euroopa Liidu regionaalabi kaart 2018-2020

Mida tähendab piirkond A või C?
A ja C piirkonnad on EL siseturu kõige ebasoodsamas olukorras olevad piirkonnad.
A-piirkondade hulka kuuluvad EL äärepoolseimad piirkonnad (ELTL artikli 349 osutatud piirkonnad
ehk Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Mayotte, Réunion, Assoorid, Madeira ja
Kanaari saared) ja piirkonnad, mille SKP elaniku kohta on 75% ELi keskmisest või vähem (ehk
piirkonnad, kus elatustase on erakordselt madal või valitseb tõsine tööpuudus).

C piirkonnad on samuti üldjuhul ebasoodsamas olukorras, aga vähemal määral. Vastavalt Euroopa
Komisjoni regionaalabi suunistele jagatakse C alad nn eelnevalt kindlaksmääratud C-piirkondadeks,
(endised A-piirkonnad ja hõredalt asustatud alad) ja eelnevalt kindlaksmääramata punkti C aladeks
(liikmesriik peab Euroopa Komisjonile tõendama, et selline ala vastab teatavatele sotsiaalmajanduslikele tingimustele).
Regionaalabi suunistes on esitatud ka reeglid, millest lähtudes liikmesriigid saavad koostada regionaalabi
kaarte, et määrata kindlaks geograafilised alad, kus ettevõtetel on võimalik saada regionaalabi (abi saavad
piirkonnad) ja millisel määral (abi osakaal).
Missugune on hetkel kehtiv (aastatel 2014-2021) regionaalabi andmise kord?
Kehtiva regionaalabi kaardi järgi on kogu Eesti territoorium A piirkond ehk kogu Eesti on regionaalabi
kõlblik.
Maksimaalne regionaalabi osakaal on suurettevõtjale abi andmisel 25%, keskmise suurusega ettevõtjale
35% ja väikeettevõtjale 45% projekti abikõlblikest kuludest. Piirkondlikke erisusi abi osakaaludes ei
ole.
Miks muutub Eesti regionaalabi andmise kord?
Regionaalabi osakaalu muutumine võrreldes kehtiva regionaalabi kaardiga on tingitud Eesti SKP
kasvust võrreldes EL-27 keskmise SKP-ga. Seetõttu ei peeta alates 1. jaanuarist 2022 Eestit enam A
piirkonnaks, kuna Eesti SKP elaniku kohta ületas aastatel 2016-2018 (võrdlusperiood) 75% EL-27
keskmisest SKPst. Alates 1. jaanuarist 2022 muutub Eesti C alaks.
Kui tihti toimub regionaalabi andmise korra muutus?
Iga kuue aasta tagant vaatab Euroopa Komisjon kehtiva regionaalabi andmise korra üle ja kehtestab
uued regionaalabi suunised.
Kes annavad regionaalabi? Missugused asutused?
Regionaalabi antakse Eesti riigi ja Euroopa Liidu vahenditest. Hetkel annavad Eestis regionaalabi 20
abimeetme raames Ettevõtluse Arendamise SA, Maaelu Edendamise SA, Põllumajanduse
Informatsiooni ja Registrite Amet, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigi Tugiteenuste Keskus.
Mille alusel määratakse regionaalabi kaardi piirkonnad?
Komisjon võib pidada ELTL artikli 107 lõike 3 punktide a ja c tähenduses siseturuga kokku sobivaks
järgmist liiki riigiabi:
a) riigiabi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on erakordselt
madal või kus valitseb tõsine tööpuudus, ja artiklis 349 osutatud piirkondades, ning
b) riigiabi teatud majanduspiirkondade arengu soodustamiseks Euroopa Liidus.
Sellist liiki riigiabi nimetatakse regionaalabiks.
Palju on Eestis antud seni regionaalabi veel kestva 2014-2021 perioodi sees?
Perioodil 2014-2020 anti Eestis regionaalabi summas 96,1 miljonit eurot. See moodustab 3,8% sel
perioodil antud riigiabi kogumahust.
Mis on NUTS? Mis on Eesti NUTS piirkonnad?
NUTS on statistiliste territoriaalüksuste liigitus. NUTS-koodide klassifikatsiooni alusel jaotub
Euroopa Liidu majandusterritoorium kolme statistilise taseme vahel:
NUTS I - suurim piirkond, millel on administratiivne funktsioon;
NUTS II - keskmise suurusega statistiline piirkond, varieerudes 100000 elanikust kuni 10 miljoni
elanikuni;
NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond.

Eesti ei jaotu NUTS I ja NUTS II alusel väiksemateks gruppideks.
NUTS III tase koondab maakonnad gruppideks järgnevalt:


EE001 Põhja-Eesti - Harju maakond;



EE004 Lääne-Eesti - Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond;



EE009 Kesk-Eesti - Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond;



EE00A Kirde-Eesti - Ida-Viru maakond;



EE008 Lõuna-Eesti - Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond.

Kuidas mõjutab regionaalabi kaardi muudatus NUTSi?
Ei mõjuta.

