SEKKUMISE FAKTILEHT:

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks
üleminekuks
/по-русски см. ниже/
Meetme nimetus ja maht:
Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,7 miljonit eurot.

Kliimaneutraalsusele üleminekust tulenev väljakutse ja arenguvajadus, mis tingib meetme väljatöötamise; seos õiglase ülemineku
fondi (ÕÜF) eesmärkidega:
Meede aitab leevendada üleminekust tulenevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja
keskkonnamõjusid, pakkudes üleminekust mõjutatud elanikele ja kogukondadele
võimalust üleminekuprotsessi ise aktiivselt kujundada ning tagada üleminekuprotsessis nende heaolu säilimine.

Meetme eesmärk ja eesmärgi lühikirjeldus:
Meetme eesmärk on anda Ida-Viru inimestele ja kogukondadele võimalus aktiivselt
osaleda üleminekuprotsessi kujundamisel ning pakkuda rahalist tuge kogukondlike ja
kodanikuühenduste algatatud ideede elluviimisel.
Kogukonna soovi üleminekuprotsessis aktiivselt osaleda on selgelt näidanud 2020.
aasta suvel korraldatud avalik arvamuskorje ja temaatilised seminarid. Meetme
positiivsed kõrvalmõjud on kodanikuühiskonna kasv, kodutunde tugevnemine ajalooliselt keerulises piirkonnas, piirkonna atraktiivsuse suurenemine ja sotsiaalse ettevõtluse areng.

Toetatavad tegevused:

Toetada on võimalik kahte tüüpi tegevusi:
1. Väiksemate investeeringute toetus, mille raames toetatakse piirkonna partnerite
algatatud põhivarainvesteeringuid, mis toetavad õiglast üleminekut, sh teenuste
arendus ja taristu uuendamine.
2. Nn pehmete tegevuste toetuse raames toetatakse piirkonna partnerite algatatud,
õiglast üleminekut toetavaid projekte, mis sisaldavad erinevaid arendus-, teadlikkus- ja koostöötegevusi.
Võimalik on algatada projekte järgmistes valdkondades:
•
•
•
•
•
•
•
•

haridus ja sotsiaalne kaasatus; oskuste (sh ettevõtlus- ja keeleoskuse) arendamine;
keskkonnateadlikkuse, energiatõhususe, taastuvenergia ja ringmajanduse edendamine;
digitaliseerimine;
sotsiaalne, kultuuri- jm uuendus;
kohaliku identiteedi (sh tööstuspärandi ja kohaliku kultuuri) säilimine, arendamine
ja mõtestamine;
noortele suunatud ja noorte algatatud tegevused, nagu noorte talentide programm, tänavakunstifestivalid jm;
üritused kogukondade loomiseks, võrgustumiseks ja kodutunde tekitamiseks, sh
üleriigiliste katusorganisatsioonide laiendamine Ida-Virumaale;
muud tegevused, mis panustavad õiglase ülemineku eesmärki.

Tegevused peavad aitama kiirendada üleminekut kliimaneutraalsele majandusele või
leevendada üleminekuga seotud majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid.
Vältima peaks kattuvust muudest õiglase ülemineku meetmetest toetatavate tegevustega (näiteks ettevõtete äriplaanide elluviimine, tööturuteenused jms).

Eeldatavad toetusmäärad ja -summad:
•
•

Nn Pehmete tegevuste toetus 10 000 – 200 000 eurot projekti kohta, toetus kuni
90% abikõlblikest kuludest
Põhivarainvesteeringute toetus kuni 1 500 000 eurot projekti kohta, toetus kuni
75% abikõlblikest kuludest

Taotlemine:
Projektipõhine taotlemine.
Vajab veel arutelu, kas taotlemine võiks toimuda tavapärastes avatud taotlusvoorudes
või saaks kasutada muid kaasavamaid valikuprotsesse, näiteks nagu ideekonkursil
„SUPP“ või omavalitsuste kaasava eelarve protsessis.

Sihtrühmad:

Ida-Virumaal tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühingud või avalik-õiguslikud
isikud. Pehmeteks tegevusteks saavad toetust taotleda ka kohalikud omavalitsused.

Peamised küsimused, millele ümarlauaarutelult vastuseid soovitakse saada:
•
•
•
•
•

•

Milliseid häid näiteid oskate tuua senistest Ida-Virumaa kogukondlikest algatustest? Mis teeb selle näite piirkonna jaoks õnnestunuks?
Milliste tegevustega saavad kogukonnad ja kodanikuühendused aidata kaasa
üleminekumõjude leevendamisele?
Millise tegevusvaldkonna kodanikuühendustel on oluline roll üleminekumõjude
leevendamisel?
Millistele sihtrühmadele (näiteks noored, põlevkivisektori töötajad või pereliikmed)
mõeldud algatusi võiks üleminekuprotsessi toetamiseks kindlasti käivitada?
Millised takistused võivad kogukondadel ja kodanikuühendustel tekkida piirkondlike algatuste käivitamisel ja elluviimisel? Mis võib takistada toetuse plaanipärast
kasutamist? (Näiteks tugiteenuste nappus, omafinantseeringu või eestvedajate
puudus, koostöö puudumine vajalike partneritega vms.)
Kuidas võiks olla korraldatud toetatavate projektide valik? Kuidas saaks sealjuures
arvesse võtta kogukondade arvamust?

Ootame kahe nädala jooksul pärast ümarlauaarutelu toimumist
kirjalikke kommentaare ja ettepanekuid:
Ivan Sergejev, õiglase ülemineku protsessi koordinaator, ivan.sergejev@fin.ee

