KÄSKKIRI
24.08.2015 nr 1-23/67

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
tegevuskavade koostamise protseduurid

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus“ § 23
lõike 2 punkti 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikega 2 ja peaministri
9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite
vastutusvaldkonnad“ punktiga 10
1. Kinnitan piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava vormi ja piirkonna
konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamise ja kinnitamise protseduurid.
2. Tunnistan kehtetuks siseministri 18. veebruari 2015. a käskkirja nr 1-3/41 „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade koostamise protseduurid “.

(allkirjastatud digitaalselt)
Arto Aas
riigihalduse minister

Lisa 1 Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava vorm
Lisa 2 Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava koostamise ja kinnitamise
protseduurid

24.08.2015 käskkirjaga

KINNITATUD
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade
koostamise protseduurid“
LISA 1

Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise
tegevuskava vorm
_________________ TEGEVUSKAVA
/maakonna nimi/
TEGEVUSTE1
PRIORITEETSUS
TULENEVALT MAAKONNA
ARENGUKAVAST
(põhjendada, miks on maakonna
jaoks üks tegevus prioriteetsem
kui teine)

/suurendada lahter vastavalt vajadusele/

1

Toetust taotletakse jä rgmistele tegevustele:
1) s i htkoha eri pä ra rõhuta va te tervi kl i ke turi s mi toodete ja -a tra kts i ooni de a renda mi ne ni ng s i htkoha kui võrgus ti ku a renda mi ne;
2) ettevõtl us e s ei s ukoha s t ol ul i s e a va l i ku tugi ta ri s tu ka a s a ja s ta mi ne ja s el l e l oomi ne ol ema s ol eva te või uute töös tus - ja ettevõtl us a l a de juurde;
3) i nkuba ts i ooni - ja tootea rendus või ma l us te vä l ja a renda mi ne;
4) l i nna kes kus e a va l i ku ruumi , s ea l hul ga s l i nna s üda med ja vä l ja kud, ka a s a ja s ta mi ne ettevõtl us el e a tra kti i vs ema ks muutmi s eks ;
5) kes kus te ja ta ga ma a va hel i s te ühendus te, s ea l hul ga s ühi s tra ns port ni ng ja l g - ja ja l gra tta tee, a renda mi ne.

ARENDATAV OBJEKT /
TEGEVUSTE KOMPLEKS
(edaspidi arendatav objekt)

TOETATAVAD
TEGEVUS ED

(tabelisse märkida
ainult number:
1 – turism,
2 –tööstusalad,
3 – inkubaatorid ja
tootearendused;
4 – linnakeskuse
avalik ruum;
5 – ühendused)

ORIENTEERUV
MAKSUMUS
(kogumaksumus
ning toetuse
vajaduse maht)

TEGEVUSTE VÄLJUNDINDIKAATORID
Turismi, ettevõtluskeskkonna (tööstusalad, inkubaatorid ja
tootearendused) ja linnaruumi projektide puhul

Arenduse tulemusel
loodud töökohtade arv
(sh lisandväärtusega
töökohtade arv)

Mitterahalist abi
saavate ettevõtete arv2

Ühendusvõimaluste arenduste
puhul

Lahendatud
toimepiirkondade
ühendusvõimaluste
kitsaskohtade arv

/lisada read vastavalt vajadusele/

2

M itterahalist abi (otsetõlge inglise keelest: non-financial aid) saavate ettevõtete all on mõeldud toetusest nii otseseid kui ka kaudseid kasusaajaid. Tegemist on indikaatoriga, mille väärtus
esitatakse Euroopa Komisjonile rakenduskava mitme meetme pealt ühiselt ja seetõttu on oluline ühine Euroopa Komisjoni poolt aktsepteeritud nimetus.
Indikaatori „mitterahalist abi saavad ettevõtted“ andmeid kogutakse kahesuguste ettevõtete kohta:
1) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse need ettevõtted, kes juba tegutsevad ettevõtlus- ja tööstusalal, turismipiirkonnas või linnakeskuse avalikus ruumis ning saavad kasu toetusega
paranenud tingimustest (kasu saavad ettevõtted);
2) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse ka need ettevõtted, kel on potentsiaalne huvi pärast toetuse abil tingimuste paranemist asuda ettevõtlus- ja tööstusalale, turismipiirkonda või
linnakeskuse avalikku ruumi (potentsiaalselt kasu saavad ettevõtted).

INFORMATSIOON ARENDATAVA OBJEKTI KOHTA
ARENDATAV OBJEKT3

ARENDATAVA OBJEKTI KIRJELDUS
Arendatava objekti
planeeritavad kulud

3

Iga arendatava objekti kohta täidetakse eraldi tabel

Arendatava objekti
sotsiaalmajandusliku mõju
ulatus

Eeldatav tegevustes
osalejate ring

Eeldatavad
väljundid ja
oodatav tulemus 4

4

Näiteks maja on valmis, piirkonna ettevõtjate tulu on kasvanud, lisandunud on uusi töökohti (sh lisandväärtusega töökohti) jne.

Valmisolek
tegevuste
elluviimiseks 5

5

Kas eeltöid on tehtud, tasuvusanalüüs, kuivõrd vallad ja/või linnad on ise valmis panustama jne.

KINNITATUD
käskkirjaga
„Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise tegevuskavade koostamise protseduurid “
LISA 2
Piirkonna konkurentsivõime
tugevdamise tegevuskava koostamise ja
kinnitamise protseduurid

1.

NÕUDED PIIRKONNA KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMISE TEGEVUSKAVALE

1.1. Tegevuskava eelnõu koostatakse käesoleva käskkirja lisas 1 toodud vormil.
1.2. Tegevuskavas kajastatud objektid ja tegevused peavad tulenema maakonna arengukavas
põhjendatud valikutest. Juhul, kui omafinantseeringu tagajaks on vald või linn, siis ka otseselt
valla- ja linna arengukavadest.
1.3. Tegevuskava ei või olla vastuolus Eesti regionaalarengustrateegia 2014 –2020 ega teiste riigi
valdkondlike strateegiadokumentidega6 .
1.4. Tegevuskava peab sisaldama maakonna arendamise seisukohast tähtsamaid objekte ja tegevusi,
mis vastavad siseministri 13.02.2015 määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ § 3 lõikes 1 nimetatud eesmärgile ning
aitavad saavutada § 3 lõikes 3 nimetatud väljundeid.
1.4.1

Turismi, ettevõtluskeskkonna (tööstusalad, inkubaatorid ja tootearendused) ja linnaruumi
objektide arendamise tulemuseks on uued, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega, töökohad.

1.4.2

Keskuse ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise tulemusena on avalike teenuste ja
töökohtade kättesaadavuse tõendatav paranemine.

1.5. Tegevuskavasse lülitatud objektid või tegevuste kompleksid peavad olema prioriseeritud
arvestades maakondlikke eelistusi. Tegemist ei ole veel konkreetsete projektide loendiga, vaid
oluliste investeerimisprioriteetide määratlemisega.
1.6. Tegevuskavasse lülitatud tegevuste orienteeruv rahaline maht võib ületada maakonnale kehtestatud
toetusmahu kuni kaks korda.
1.7. Tegevuskava
tegevustega.

või selle

tegevused

ei või olla

vastuolus

naabermaakondades

kavandatud

1.8. Tegevuskavasse lülitatud objektide või tegevuste komplekside valmimise tähtaeg ei või olla
hilisem kui 31. august 2023.

6

On kättesaadavad veebilehelt: https://valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/arengukavad.

2. TEGEVUSKAVA EELNÕU KINNITAMINE
2.1. Regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise eest vastutav ministeerium (edaspidi
ministeerium) kontrollib tegevuskava eelnõu vastavust käesolevate protseduuride
peatükis 1 toodud nõuetele.
2.2. Ministeeriumil on õigus küsida tegevuskava eelnõu kohta täiendavaid andmeid ja
informatsiooni.
2.3. Peatükis 1 toodud nõuetele vastava tegevuskava eelnõu esitab ministeerium asjaomastele
ministeeriumidele arvamuse avaldamiseks.
2.4. Tegevuskava kinnitatakse valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) poolt.
2.5. Põhjendatud juhtudel võib minister jätta maakonna tegevuskava eelnõu kinnitamata.
2.6. Nõuetele mittevastav tegevuskava eelnõu saadab
ministeerium maavanemale
täiendamiseks ja/või muutmiseks tagasi, tuues välja eelnõu kinnitamata jätmise põhjused.
3.

TEGEVUSKAVA MUUTMINE

3.1 Ministeerium või maavanem võib põhjendatud juhtudel algatada tegevuskava muutmise,
kui on selgunud, et kinnitatud tegevuskavas toodud arendatava objekti või tegevuste
kompleksi elluviimine ei ole tegevuskavas kokku lepitud tingimustel võimalik.
3.2. Ministeeriumil on õigus algatada objekti või tegevuste kompleksi tegevuskavast välja
arvamine juhul, kui rakendusüksus on teinud taotluse rahuldamata jätmise otsuse perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõigete 3 või 4 alusel.
3.3. Ministeerium esitab maavanemale ettepaneku tegevuskava muutmiseks, määrates eelnõu
esitamise uue tähtaja. Juhul, kui tegevuskava muutmise algatajaks on maavanem, esitab
ta ministeeriumile ettepaneku tegevuskava muutmiseks, tuues kirjas välja tegevuskava
eelnõu esitamise orienteeruva tähtaja.

