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Ühtekuuluvuspoliitika nähtavuse suurendamine
Euroopa Liidu Nõukogu võttis 25. aprillil vastu järeldused
ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks, asjakohasemaks ja
kodanikele nähtavamaks muutmise kohta.

Euroopa Komisjon avaldas 2016.a piirkondliku
konkurentsivõime näitaja
Komisjon avaldas 27. veebruaril 2017 kolmandat korda
Euroopa Liidu 263 piirkonna konkurentsivõime näitaja.

Ministrid juhtisid tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on
äärmiselt oluline ELi poliitikavaldkond, mille stabiilne ja
prognoositav investeerimis- ja koostööraamistik on tähtis nii praegu kui ka tulevikus, et
vähendada Euroopa piirkondade arengutaseme erinevusi.

Tegemist on uuringuga, millest piirkonnad saavad kasulikku
teavet selle kohta, kuidas oma majandust arendada. Piirkonna
konkurentsivõime on suutlikkus tagada ettevõtjatele ja elanikele
meeldiv ja kestlik elu- ja töökeskkond.

ELi riikide ministrid vahetasid seisukohti ELi regionaalpoliitika voliniku Corina Creţuga ja
seejärel tunnustasid ühtekuuluvuspoliitika programmidega saavutatud märkimisväärseid
tulemusi, eriti rahalise toetuse andmist 121 400 idufirmale ja umbes 400 000 VKE’le,
ligikaudu 95 000 teadusprojekti toetamist, abi andmist umbes 5000 km ulatuses teede
ehitamiseks ja 1500 km ulatuses raudteede uuendamiseks ning 6 miljoni eurooplase
ühendamist uude või paremasse joogiveevõrku. Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa projekti
üks alustalasid, mis parandab Euroopa kodanike elu- ja töötingimusi, ning ELi riikide
ministrid rõhutasid, et selle poliitikavaldkonna saavutused tuleb muuta nähtavamaks.

2016. aasta uuenduseks on interaktiivne veebileht, kus on
esitatud täpsem analüüs ja võrdlus teiste piirkondadega – võttes
siis aluseks kas teiste piirkondade SKP elaniku kohta või
võrreldes end kõikide ELi piirkondadega. Kasutajad saavad nüüd hõlpsamini vaadata,
mitmendal kohal on piirkond innovatsiooni, juhtimise, transpordi, digitaristu, tervishoiu ja
inimkapitali valdkonnas. Selle eesmärk on ka aidata piirkondadel arengustrateegiate
kujundamisel välja selgitada tugevad ja nõrgad küljed ning investeerimisprioriteedid.

Väljendades solidaarsust, annab see poliitikavaldkond majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamisega tulemusi, millest saavad kasu kõik ELi 263
piirkonna elanikud. Samal ajal peavad liikmesriigid ja Euroopa Komisjon hea seisma
ühtekuuluvuspoliitika positiivse kuvandi tugevdamise eest.
Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/newsroom/news/2017/04/25-04-2017-making-cohesion-policy-morevisible

Ühtekuuluvuspoliitika veebiportaal uuenes

Üldjoontes ühtivad 2016. aasta tulemused 2013. aasta tulemustega, ent samas võib
täheldada mitme keskuse olemasolu ning konkurentsivõime põhikäivitajatena tugevaid
pealinnu ja suurlinnaalasid. Ülekanduv mõju ilmneb Loode-Euroopas, kuid ELi ida- ja
lõunapoolsemates piirkondades on seda vähem. Paljudel juhtudel võib täheldada suuri
riigisiseseid erinevusi, mille põhjuseks on pealinnapiirkonnad, kus näitajad on riigi muude
piirkondadega võrreldes selgelt paremad.
Kahe varasema 2010. ja 2013. aasta väljaandega võrreldes on oma kohta parandanud
Malta ning mitmed Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi, Portugali ja Ühendkuningriigi
piirkonnad, samal ajal kui Küpros ning Kreeka, Iirimaa ja hiljuti ka Madalmaade
piirkonnad on tabelis langenud. ELi idapiirkondade konkurentsivõime on püsinud enamasti
stabiilne.

2016. aasta oli oluline käesoleval rahastamisperioodil
viie Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide kaudu
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise seisukohalt.

Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/newsroom/news/2017/02/27-02-2017-how-competitive-is-your-regioncommission-publishes-the-2016-regional-competitiveness-index

2016. aastal suurenes märkimisväärselt ühtekuuluvuspoliitika
eraldistest toimingute väljavalimise määr (8%  28%).
Andmed näitavad, et investeerimistempo kiirenemine on olnud eriti märgatav 2016. aasta
lõpupoole. Koos liikmesriikide riikliku kaasrahastamisega investeeritakse ühtekuuluvuspoliitika alusel juba 176 miljardit eurot kogu Euroopa Liidu 263 piirkonda.

Sulgus Eesti-Läti programmi teine taotlusvoor

2017. aasta märtsis Komisjoni poolt avatud andmeplatvormi täiendatud versioonis on
teave ühtekuuluvuspoliitika alusel rahastamise ja saavutuste kohta ajavahemikul 2014–
2020. Seda on täiendatud andmetega 2016. aasta detsembri kohta ning paremate
visualiseerimisvõimalustega fondide, liikmesriikide ja programmide lõikes.
Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/newsroom/news/2017/03/03-07-2017-cohesion-policyimplementation-gains-speed-web-portal-now-featuring-important-updates

12. mail sulgus Eesti–Läti programmi 2014-2020
teine taotlusvoor, kuhu laekus kokku 22 projektitaotlust.
Eesti–Läti piiriülese koostöö programmi teise taotlusvooru laekus kokku 20 projektiideed,
mis taotlevad kaasrahastust ligemale 7,6 miljoni euro ulatuses. Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetus Interreg Euroopa programmile on 35,2 miljonit eurot. Programmi raames
rahastatakse nii piiriülese mõjuga investeeringuid kui ka pehmeid koostöötegevusi. Eesti
kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%.
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Teises taotlusvoorus oli avatud vaid keskkonna ja integreeritud tööturu toetussuunad.
Kõige enam projektitaotlusi esitati toetussuunale «puhas ja hinnatud elukeskkond», kuhu
laekus kokku 18 projektiideed (81%).
Toetussuuna «integreeritud tööturg» alla laekus vaid 4 projektiideed (19%). Samal ajal
esitati projektiideid järgmistel teemadel: pärandil põhinev turismitoote arendus (8),
keskkonnateadlikkus (6), ühised algatused veeressursi paremaks haldamiseks (3) ja
tööjõu piiriülene liikumine (3). Nende teemade raames on programmil plaanis Euroopa
Regionaalarengu Fondi toel projekte rahastada kokku 5 miljoni euroga.
Partneritena on ideedes kaasatud kokku 109 erinevat organisatsiooni ja asutust, neist
juhtpartneritena 13 Läti ja 7 Eesti poolelt. Taotlejad saavad tagasiside oma ideede kohta
peale seirekomitee koosolekut, mis toimub juulis.
Eesti–Läti programm on üks kuuekümnest Interregi piiriülesest programmist, mis Euroopa
sisepiiridel tegutseb. Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, mille toel
esimeses taotlusvoorus tehti positiivsed otsused 28 projektile 15 miljoni euro ulatuses.
Taotlusvooru juhendmaterjalid asuvad Eesti–Läti programmi veebilehel www.estlat.eu.
Olulisemad sündmused nii programmi kui projektide kohta on alati kajastatud ka
sotsiaalmeedias – facebook.com/estlat.
Allikas: https://estlat.eu/en/for-applicants/programme-status
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Hannes Nagel, hannes.nagel@rahandusministeerium.ee

Sulgus Eesti-Vene programmi taotlusvoor
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi Eesti–Vene piiriülese koostöö
programmi taotlusvooru laekus kokku 73 projektitaotlust, mis taotlevad
esialgsetel andmetel kaasrahastust ligemale 28 miljoni euro ulatuses.
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Interreg Euroopa programmile on 16,8 miljonit
eurot, millele lisanduvad Venemaa föderaaleelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot ja Eesti
riigieelarvest planeeritud ~9 miljonit eurot. Programmi raames rahastatakse nii piiriülese
mõjuga investeeringuid kui ka pehmeid koostöötegevusi. Eesti kasusaajate jaoks on
omafinantseeringu minimaalne määr 10%.
Eesti–Vene programmi taotlusvooru, mis oli
avatud ettevõtluse ja väikese ja keskmise
suurusega ettevõtete arengu, keskkonnakaitse
ja kliimamuutuste vähendamise ning kohaliku
ja regionaalse hea valitsemistava toetamise
toetussuundadele, laekus kokku 73 projektitaotlust. NB! Laekunud taotluste osas teostab
programmi ühine tehniline sekretariaat hetkel
abikõlblikkuse halduskontrolli, mistõttu võib
lõplik projektitaotluste arv veel muutuda.

Programmi neljas toetussuund, mis tegeleb
piirihalduse
ja
piiriturvalisuse
edendamise,
mobiilsuse ja migratsiooni juhtimise tõhustamisega
on mõeldud vaid suuremahulistele projektidele.
Projekti juhtpartnereid oli rohkem Eestist (59) ja
vähem Venemaalt (14). Kõige enam taotlusi esitati
toetussuundadele «ettevõtluse ja VKE'de areng»
(38) ja «kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava
toetamine» (21).
Ettevõtluse ja VKE’de arengu toetussuuna eesmärkide alla esitati 15 taotlust VKE’de
arengu, teenuste ja toodete arendamise toetamise; 12 VKE’de konkurentsivõime
suurendamise ja 11 taotlust ärikeskkonna parandamise ettevõtluse toetusmeetmete
arengu abiks. Kokku taotletakse ettevõtluse ja VKE’de arengu toetussuuna alla esitatud
taotlust ega toetusi 16,5 miljoni euro ulatuses.
Kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamise toetussuuna eesmärkide alla esitati
8 taotlust kohalike ja regionaalsete kogukondade vahelise koostöö edendamiseks ning 6
taotlust kohalike ja regionaalsete võimuorganite ja asutuste vahelise koostöö
edendamiseks. Kokku taotletakse kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamise
toetussuuna alla esitatud taotlustega toetusi 1,7 miljoni euro ulatuses.
Keskkonnakaitse, kliimamuutuste vähendamine ja sellega kohandumise toetussuuna
eesmärkide alla esitati 8 taotlust ühiste veeressursside bioloogilise mitmekesisuse
parandamiseks, 8 taotlust ühiste veeressursside kvaliteedi parandamiseks ning 5 taotlust
kasvatamaks teadlikkust keskkonnakaitsest ja energiatõhususest. Samal ajal ei esitatud
aga ühtegi taotlust riskijuhtimise ja valmisolekut tagavate ühismeetmete arendamiseks
keskkonnakatastroofide tõkestamiseks. Kokku taotletakse keskkonnakaitse, kliimamuutuste vähendamine ja sellega kohandumise toetussuuna alla esitatud taotlustega
toetusi 9,8 miljoni euro ulatuses.
Samal ajal juhime siinkohal tähele sellele, et kuniks kestab ühise tehnilise sekretariaadi
abikõlblikkuse halduskontroll, ei ole andmed ja numbrid veel lõplikud ning veel võivad
muutuda.
Programmi ülevaade taotlusvoorust asub siin ning taotlusvooru tingimuste ja abikõlblike
tegevuste täpsem loetelu asub taotlusvooru juhendis. Teised juhendmaterjalid asuvad
programmi veebilehelt www.estoniarussia.eu.
Allikas: http://www.estoniarussia.eu/first-call-proposals-closed/
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Julia Koger, julia.koger@rahandusministeerium.ee
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DIGINNO: eesmärk on edendada digimajandust ja kiirendada Läänemere
piirkonna liikumist ühtse digituru suunas.

Teises taotlusvoorus on Eesti projektipartneritele eraldatud toetusi ligemale 10 miljoni
euro ulatuses. Kahe taotlusvooru tulemusena osalevad Eesti partnerid kokku 63 projektis
ning Eesti projektipartneritele on kokku eraldatud toetusi umbes 17 miljoni euro ulatuses.
Samuti osalevad mõnes teise taotlusvooru projektis esimest korda uue Läänemere
piirkonna programmi ajal ka Venemaa partnerid täispartneritena. Täpsem info Läänemere
piirkonna programmi teise taotlusvooru projektide osas on leitav siin ja siin.

Läänemere piirkonna programmi teise taotlusvooru tulemused
23.-24. mail tegi Läänemere piirkonna programmi seirekomitee teise
taotlusvooru ja Läänemere strateegia seemnerahastuse meetme
rahastusotsused.
Teise innovatsiooni, loodusvarade tõhusa majandamise ning säästva transpordi toetussuundade taotlusvooru esitati 71 projekti täistaotlust, millest toetati 39 projekti ligimale
118 miljoni euroga. Enim toetati innovatsiooni ja loodusvarade tõhusa majandamise
valdkonna projekte vastavalt 18 ja 12 korral. Samal ajal rahastati säästva transpordi
toetussuuna all vaid nelja projekti.
Eesti partnerorganisatsioonide arv on kahe taotlusvooru võrdluses jõudsalt kasvanud –
kui esimeses taotlusvoorus oli vaid üks Eesti juhtpartner siis teises taotlusvoorus on neid
juba neli, mis asetab Eesti programmis osalevatest riikidest juhtpartnerite pingereas
neljandale kohale Saksamaa, Soome ja Rootsi järel. Ka projektides osalevate Eesti
projektipartnerite arv on tõusnud ligemale 20 organisatsiooni võrra, mistõttu teises
taotlusvoorus osaleb kokku 64 Eesti projektipartnerit. Samal ajal on projektide teemad
toetussuundade raames väga erinevad. Alljärgnevalt lühidalt mõnest heakskiidetud Eesti
osalusega projektist:






ProVaHealth: eesmärk on luua parem koostöö terviselaborite vahel selleks, et
suurendada nende sujuvamat ligipääsu tervisehoiu valdkonna VKE’de juurde
uute tervislike teenuste ja toodete ülesvõtmisel ja juurutamisel tervishoiu
sektoris;
Baltic Sea Food: eesmärk on luua maapiirkondade kohalike toiduainete
tootjate ja pakkujate poolt loodud kohalikele toiduvõrgustikele mõeldud
jätkusuutlik ja ülekantav ettevõttel-ettevõttele (B2B) ärimudel, mis võimaldaks
luua sujuvamaid ja lühimaid tarneahelaid nii kohalikul kui ka piirkondlikul
tasandil selleks, et pakkuda maapiirkondades toiduainetööstuses tegutsevatele
VKE’dele paremaid majanduskasvu ja –tegevuste võimalusi;
TEST-4-SME: eesmärk on luua Läänemere piirkonna elektroonikatööstuses
tegutsevate VKE’de innovatsiooni toetav võrgustik enamate katsetamiste ja
konsultatsioonide võimalustega rahvusvaheliste standarditega ühildumiseks ja
neile vastamiseks;

Läänemere strateegia seemnerahastuse meetme raames toetas programmi seirekomitee
25 projekti ligemale 1,25 miljoni euroga. Projektides osaleb 117 partnerit Läänemere
piirkonnast ning neist 14 on Eesti partnerorganisatsioonid, millest omakorda kolm täidab
ka juhtpartneri rolli. Eesti projektipartneritele eraldati seemnerahastuse meetme alt üle
130 000 euro.
Allikad: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/39-new-projects-selected-to-further-boost-baltic-searegion.html
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Margarita Golovko, margarita.golovko@rahandusministeerium.ee

URBACT programm avalikustas parimad Euroopa linnapoliitikad:
«Inspiratsioon paremate linnade loomiseks»
Kuidas parandada linna õhukvaliteeti, toetada kohalikku tööhõivet, kaasata
paremini kohalikke elanikke või teha mõnda muud just teie linnale olulist asja
teistmoodi?
URBACT, ELi linnade arendamise alane teadmiste vahetamise programm, on nüüd
avalikustanud parimad linnapoliitikad Euroopas. Selle aasta märtsis toimus üleeuroopaline
ideekorje ning peagi moodustuvad nende parimate näidete ümber Euroopa linnade
võrgustikud, et häid ideid edasi arendada ja ka teistes linnades rakendada.
URBACTi heade tavade veebileht juhib teid 25 riigist kogutud 97 URBACTi meeskonna
poolt sertifitseeritud parima linnapoliitika kirjelduse juurde. Adele Bucella, projektide ja
programmide juht URBACTi programmi Pariisi sekretariaadis kommenteeris parimate
poliitikate valimist järgmiselt: „Üks peamisi URBACTi parimate linnapoliitikate valikutingimusi oli võimalus rakendada neid väikeste kohandustega ka teistes linnades. Nüüd on
kõik valitud näited saadaval internetis, linnad saavad neid sirvides inspiratsiooni oma
tegemisteks.“
Kõik linnade arendamisega seotud spetsialistid saavad avalikustatud lühikirjelduste põhjal
mõelda, millised on need ideed, mille ümber kujuneva võrgustikega oleks neil mõistlik
ühineda. Mitmed teemad ka kattuvad. Näiteks töökohtade loomise, sotsiaalse kaitstuse,
jäätmemajanduse ning kodanike kaasamine teemadega on seotud mitmed valitud
linnapoliitikad.
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Loodud internetiplatvormis on parimaid linnapoliitikaid võimalik otsida märksõnade kaudu,
sirvida neid laiade valdkondade ja alateemade, linna suuruse või asukohariigi lõikes.
Julgustame kõiki nende huvitavate lahendustega tutvuma. Mõelge juba varakult, millistes
valdkondades vajate rahvusvahelist kogemuste vahetamist kõige enam.
Eesti linnad, linnadega tihedalt seotud vallad, omavalitsusliidud, riigiasutused, ülikoolid ja
teised asutused saavad taotleda nende võrgustikega liitumist. Vastav konkursiteade jõuab
Teieni sügisel. Praegu on võimalik tutvuda esile tõstetud linnapoliitikatega ja asuda
mõtlema, milliste rahvusvaheliste teadmiste vahetamise võrgustikega oleks just Teil ja
Teie organisatsioonil mõistlik liituda.
Allikad: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/39-new-projects-selected-to-further-boost-baltic-searegion.html
URBACT programmi Eesti esindus: Kadri Leetmaa, kadri.leetmaa@ut.ee

Eesti ja Venemaa allkirjastasid piiriülese koostöö leppe
18. mail allkirjastati Pihkvas Eesti ja
Venemaa piiriäärsete alade foorumil Eesti ja
Venemaa piirkondade vahelise ning
piiriülese koostöö edendamise kokkulepe.
Leping võimaldab lahendada kahe riigi piiriülese
koostöö küsimusi, mis puudutavad näiteks
reisiliikluse ja kaubavahetuse korraldamist ning
hädaolukordadele reageerimist.
Lisaks toetab leping ka taoliste kohaliku tasandi koostööprogrammide ja projektide
ettevalmistamist ning rakendamist. Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö on üks vähestest
valdkondadest, mis edukana toimib kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja MTÜde
vahel. Seda koostööd toetab Euroopa Liidu naabruspoliitika, mille kaudu eraldatakse
aastatel 2014-2020 selleks 16,8 miljonit eurot.
Huvi ELi kaasrahastatavate Eesti-Vene piiriülese koostöö programmide järele on olnud
suur. Seni on ELi programmidest rahastatud näiteks Narva ja Ivangorodi piiripunktide
ehitus- ja arendustöid, mis on parandanud piiripunktide läbilaskevõimet ja lihtsustanud
piiriületust. Samuti on rekonstrueeritud ja ehitatud reoveepuhastusseadmed Pihkva,
Oudova ja Petseri linnadesse ning Pihkva ja Palkino rajoonidesse. Lisaks arendati Eesti
poolel välja väikesadamate võrgustik.
Leping allkirjastati Pihkvas, kus toimus kolmas Eesti ja Venemaa piiriäärsete alade
foorum. Samalaadse lepingu on Venemaaga sõlminud ka Soome. Lätiga toimus sama
foorumi raames Läti ja Vene valitsustevahelise majanduse, teaduse, humanitaar- ning
kultuurivaldkonna komisjoni regionaalse koostöö rühma kolmas koosolek.
Eesti ja Venemaa vahelist piiriülese koostöö lepingut valmistati ette alates 2006. aastast
ning kokkuleppe eelnõu kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2013. aasta istungil.

Allikad: http://www.estoniarussia.eu/event/iii-border-regions-forum-pskov-showed-potential-border-cooperation ja
http://www.fin.ee/eesti-ja-venemaa-allkirjastasid-piiriulese-koostoo-leppe.

Ajakirjad, infomaterjalid ja/või hea teada
Panorama’60: Panorama 60: Bulgaarial ja Rumeenial täitub ELis kümme
aastat
2017. aasta esimeses numbris räägitakse Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga
ühinemisest (lk 18-23), millest on möödas juba kümme aastat. Ajakirjas uuritakse
lähemalt, mida head on liitu kuulumine nendele riikidele ja nende kodanikele toonud.
Põhjalikum artikkel on pühendatud Lääne-Kreekale (lk 30-37), mida toetatakse
ühtekuuluvuspoliitika kaudu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegia alusel.
Hiljuti koostatud aruandest on ilmnenud, et riigid peavad tegema koostööd, et
lahendada ülemaailmseid probleeme, mis ei tunnista mingeid piire. Neli
makropiirkondlikku strateegiat annavad käegakatsutavaid tulemusi (lk 44-49), aidates
nii ELi liikmesriikidel kui ka ELi mittekuuluvatel riikidel ühendada jõud neid kõiki
puudutavatel teemadel. Põhiintervjuus ELi eesistumisperioodi ja ELi vahendite eest
vastutava Malta parlamendisekretäri dr Ian Borgiga (lk 4-8) uuritakse, kuidas tuleb
Malta toime 2017. aasta ELi eesistujariigiks olemisega ja ühtekuuluvuspoliitika alusel
saadava toetuse kasutamisega.
Lisaks räägitakse suuremate projektide kiiremast hindamissüsteemist (lk 38-42), Läti
ettevõtjate toetamisest (lk 50-51), Läti projektidest (lk 53-55) ning paljudest teistest
teemadest (loe edasi siit).

Baltic Rim Economies: Valgevene ja EU – usaldusväärne naabruskond
muutumas stabiilseks partnerluseks
2017. aasta teine väljaanne keskendub Valgevene ja Euroopa Liidu vaheliste suhete
analüüsimisele (lk 4-6), Šotimaa tuleviku arutamisele (6-7), USA panusest Balti
regioonis (lk 14-15), Ida-Eesti elu- ja ettevõtluskeskkonna üle arutlemisele (lk 45-46)
ning Tallinna ja Helsingi vahelise koostöö ilmestamisele (lk 22-24). Lisaks tutvustab
ajakiri ka Arktika perspektiivi (lk 51-52) ja Eesti püüetest uuemate infokeskuste poole
(lk 42-43). Artiklites võtavad sõna paljud avaliku ja erasektori otsuse-tegijad,
teadlased ja eksperdid (loe edasi siit).
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