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SF regionaalarengu meetmed 2014-2020
Regionaalne ja kohalik
arendusvõimekus

3,1
1%

95
37%

156,3
62%

Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng

Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine

Kokku 254,4 milj EUR
Piirkonnapõhine kavandamine

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

95
37%

Eesmärgid:
Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu
suurendamine
Lasteaiajärjekordade kaotamine Tallinna, Tartu ja
Pärnu linnapiirkondades
Alakasutatud alade taaselavdamine Ida-Viru
linnapiirkondades
1) Tallinna, Tartu, Pärnu linnapiirkondade
jätkusuutlik areng – 66 milj
2) Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng – 29
milj
Toetuse andmisel tuleb tugineda linnapiirkonna
jätkusuutliku arengu strateegiatele

1) Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Investeeringud tuginevad linnapiirkondade jätkusuutliku arengu strateegiatele

Tallinna linnapiirkond - Tallinna, Saue ja Maardu linn, Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae,
Jõelähtme ja Viimsi vald
Tartu linnapiirkond - Tartu linn, Ülenurme, Tartu, Luunja ja Tähtvere vald
Pärnu linnapiirkond - Pärnu ja Sindi linn, Audru, Sauga, Paikuse ja Tahkuranna vald

SÄÄSTEV LIIKUVUS
• jalgsi- ja jalgrattaga liikumise võimaluste
arendamine
• säästva ühistranspordisüsteemi
arendamine
• avaliku linnaruumi muutmine säästvaid
liikumisviise toetavamaks

LASTEAIA- JA LAPSEHOIUKOHAD
Lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri
arendamine, sh
• uute hoonete ehitamine
• olemasolevate hoonete laiendamine
• olemasolevate hoonete ja ruumide
ümberkohandamine

2) Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Investeeringud tuginevad linnapiirkondade jätkusuutliku arengu strateegiatele
Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkond - Kohtla-Järve linn, Jõhvi, Toila, Kohtla ja KohtlaNõmme vald
Narva linnapiirkond - Narva ja Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald

SÄÄSTEV LIIKUVUS
• jalgsi- ja jalgrattaga liikumise
võimaluste arendamine
• säästva
ühistranspordisüsteemi
arendamine
• avaliku linnaruumi muutmine
säästvaid liikumisviise
toetavamaks

ALAKASUTATUD LINNASISESTE
ALADE TAASELAVDAMINE
Selleks, et linnapiirkond oleks
tervikuna konkurentsivõimeline
toetatakse linnasiseste
alakasutatud alade
taaselavdamiseks vajaliku
taristu arendamist ja seda
toetavaid tegevusi, mis loovad
eeldused ettevõtluseks ja
kvaliteetsete teenuste
osutamiseks

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

156,3
62%

Eesmärk: tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse
suurendamine väljaspool Tallinna ja Tartu
linnapiirkonda
1) taristuinvesteeringud maakondades – 134,8 milj
2) maakondlikud tööhõivekavad – 7,5 milj
3) regionaalsed kompetentsikeskused – 14 milj

1) taristuinvesteeringud maakondades – 134,8 milj
Investeeringuvajadused tuginevad maakondade arengukavadele
Investeeringuid saab teha väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda

ETTEVÕTLUSKESKKOND
• Olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade
juurdepääsuteede ja
kommunikatsioonivõrkude kaasajastamine
• Uute tööstus- ja ettevõtlusalade taristu
loomine
• Inkubatsioonivõimalused

KÜLASTUSKESKKOND
• Külastusobjektide kasutuse elavdamine
(nt uute toodete ja teenuste
väljaarendamine)
• Piirkondlike turismivõrgustike
väljakujundamine

1) taristuinvesteeringud maakondades (järg)
Investeeringuvajadused tuginevad maakondade arengukavadele
Investeeringuid saab teha väljaspool Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja KohtlaJärve-Jõhvi linnapiirkonda

ÜHENDUSVÕIMALUSED
• investeeringud ühistransporti ja
kergliiklusteedesse töökohtadele ja
teenustele parema ligipääsu
võimaldamiseks

ETTEVÕTLUSELE ATRAKTIIVNE LINNARUUM
• Stimuleerimaks erainvesteeringuid
toetatakse toimepiirkonna keskustes
investeeringuid avaliku linnaruumi
kaasajastamiseks

2) piirkondlikud algatused ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamiseks
•

•
•
•

Tööhõivet ja ettevõtlikkust edendavad organisatsioonid maakonnas
kaardistavad maakondliku arenduskeskuse eestvõttel olemasolevad ja
kavandatavad tegevused ja nende potentsiaalsed rahastamisallikad.
Tuginedes maakondlikus arengukavas kokkulepitud suundadele koostatakse
piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise tegevuskava.
Meetmest rahastatakse maakonna seisukohast olulisi algatusi, mida ei ole
võimalik toetada muudest allikatest.
Tegevuste elluviimist korraldab maakondlik arenduskeskus

3) regionaalsed kompetentsikeskused
Kompetentsikeskusi saab rajada väljapoole Harju- ja
Tartumaad

Stimuleerimaks piirkonnaspetsiifiliste
ressursside ja oskusteabe
kasutuselevõttu:
• tegeletakse juba loodud regionaalsete
kompetentsikeskuste
edasiarendamisega;
• arendatakse välja täiendavad keskused,
kui selleks on piirkondlikud eeldused;
• toetatakse piirkondlike
ettevõtlusvõrgustike arengut laiemalt.

Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse
tugevdamine
3,1
1%

Eesmärk: kohaliku ja regionaalse tasandi
suurem võimekus (majandus)arengut
edendada ning kohaliku tasandi teenuseid
säästlikumalt ja kvaliteetsemalt pakkuda
Tegevused:
• maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste
ja omavalitsusliitude arendusspetsialistide,
kohalike omavalitsuste juhtide ning
piirkonna elanikke esindavate või teenuseid
pakkuvate vabaühenduste arendusalased
koolitused ja nõustamine
• arendusprojektide ja analüüside läbiviimine,
mis on suunatud piirkonna arengule ning
teenuste paremale pakkumisele

