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ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE 
RAKENDUSKAVA 2014 - 2020

• kinnitatud Euroopa Komisjoni 
otsusega 10. 12. 2014 
http://www.struktuurifondid.ee/rakenduskava/

• toetuse kasutamise eesmärgid

• oodatavad tulemused

• meetmed ning nende rahastamine



SISERIIKLIK PLANEERIMINE 
Rahandusministeerium juhib euroraha siseriiklikku 
planeerimist tervikuna:

- töötab välja partnerluslepe, ELi struktuurivahendite 
rakenduskava ja rakendussüsteemi

- juhib konsultatsioone ja läbirääkimisi Euroopa 
Komisjoniga

- koostab Eesti seisukohad ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kohta

- koordineerib valitsusväliste partnerite kaasamist 
planeerimisprotsessi



SISERIIKLIK PLANEERIMINE 
Ministeeriumid Ministeeriumid Ministeeriumid Ministeeriumid 
• osalevad euroraha siseriiklikus planeerimises ja 

Euroopa Komisjoniga peetavatel 
konsultatsioonidel

• Vastutavad valdkondlike  arengukavade valdkondlike  arengukavade valdkondlike  arengukavade valdkondlike  arengukavade ja 
partnerite kaasamise eest

Riigikantselei Riigikantselei Riigikantselei Riigikantselei 
• tagab ettevalmistuste kooskõla Eesti 2020 ning 

valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidega



ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE 
RAKENDUSKAVA 2014 - 2020
Eesmärk: tark majanduskasv, inimeste 
heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine
• Hariduse

• TööhõiveTööhõiveTööhõiveTööhõive

• Majanduse

• Keskkonna ja energeetika

• Transpordi ja infotehnoloogia

arendamiseksarendamiseksarendamiseksarendamiseks

TT1
TT2

TT3
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TT1 Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandusarengu eeltingimuseks on makromajandusliku stabiilsuse ja
paindlikkuse tagamine, mis toetab sise- ja välistasakaalu.
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT2 Rakenduskava koostamisel lähtuti põhimõttest, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ühekordne võimendus oluliste muutuste
saavutamiseks Eestis. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus 
eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust või kvaliteeti ja tuues kaasa positiivse järelmõju.
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT3 Kui siiani on eurotoetuse abil korda tehtud suur osa riigi baastaristust - lihtsustatult teed, hooned ja torud - siis uuel perioodil on 
keskmes tark majanduskasv, inimeste heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine. Eesti suunab eurotoetust hariduse, tööhõive, 
majanduse, keskkonna ja energeetika, transpordi ja infotehnoloogia arendamiseks.
Tiia Taevere; 21.01.2015



RAKENDUSKAVA PRIORITEEDID
1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus 

osalemaks tööturul
2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
3. Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise 

ennetamine 
4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus 
5. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja 

piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
6. Energiatõhusus 
7. Veekaitse 
8. Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine
9. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng 
10. Jätkusuutlik transport
11. IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) teenuste taristu
12. Haldusvõimekus



EEEEUROOPA UROOPA UROOPA UROOPA LLLLIIDU TOETUSTE IIDU TOETUSTE IIDU TOETUSTE IIDU TOETUSTE 
JAGUNEMINE AASTATEL 2014JAGUNEMINE AASTATEL 2014JAGUNEMINE AASTATEL 2014JAGUNEMINE AASTATEL 2014----2020202020202020
Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014----2020 saab 2020 saab 2020 saab 2020 saab 
Eesti 4,4 miljardit eurot toetust struktuuriEesti 4,4 miljardit eurot toetust struktuuriEesti 4,4 miljardit eurot toetust struktuuriEesti 4,4 miljardit eurot toetust struktuuri---- ja ja ja ja 
investeerimisfondidest:investeerimisfondidest:investeerimisfondidest:investeerimisfondidest:

• Euroopa Regionaalarengu Euroopa Regionaalarengu Euroopa Regionaalarengu Euroopa Regionaalarengu Fond Fond Fond Fond (ERF)(ERF)(ERF)(ERF)

• Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

• Ühtekuuluvusfond (ÜF)

• Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
(EAFRD)

• Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

TT4
TT5
TT6
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TT4 ERF 1,874 miljardit €
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT5 ESF 588 mln €
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT6 ÜF 1,073 miljardit eurot
Tiia Taevere; 21.01.2015



PERIOODI 2014PERIOODI 2014PERIOODI 2014PERIOODI 2014––––2020 2020 2020 2020 
STRUKTUURITOETUSE SEADUSSTRUKTUURITOETUSE SEADUSSTRUKTUURITOETUSE SEADUSSTRUKTUURITOETUSE SEADUS
(04.06.2014)
http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-
labivad-oigusaktid/

• Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise 
ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused 
toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks

• Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest 
hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, 
toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide 
tegemise tingimused ja kord (ühendmäärus)

• Toetuste andmise tingimused (TAT-id)



ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE 
RAKENDUSKAVA 2014 - 2020

• Prioriteetne suund 2 Sotsiaalse kaasatuse 
suurendamine 

• Meede 2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste tagamine tööhõives 
püsimise ja hõivesse naasmise 
suurendamiseks 

• Meetme tegevus 2.4.1: Haiglavõrgu 
pädevuskeskuste kaasajastamine

• Meetme tegevus 2.4.2: Esmatasandi 
tervisekeskuste kaasajastamine

TT7
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TT7 so EK poolt kinnitatud jätkuprojektid!
Tiia Taevere; 21.01.2015



MEETME TOETUSTE EELARVE

• Meetme 2.4 toetuse eelarve 

132 391 250 €

• Meetme tegevus 2.4.1: 

46 800 000 €

• Meetme tegevus 2.4.2:
85 591 250 €



MEETME 2.4. TEGEVUS 2.4.1.
• TAT: Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine 

• Eesmärk: Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasaegse 
infrastruktuuri loomine, mille tulemusel paraneb 
kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus

• Väljundindikaator: toetuse andmise tulemusel on 
kaasajastatud vähemalt 12 raviüksust

• Tulemusnäitaja: aastaks 2023 on haiglavõrgu 
pädevuskeskused omandanud osaluse või otsus-
tusõiguse vähemalt 10-nes üld- või kohalikus haiglas

• Toetuse maksimaalne osakaal: 50 % abikõlblike 
kulude maksumusest

TT8

TT9

TT10
TT11
TT12
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TT8 so EK heaks kiidetud piirkondlike haiglate jätkuprojektid
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT9 so seni kaasajastamata raviüksuses, näiteks SA PER patoloogia, psühhiaatria SA TÜL lastehaigla, kiiritusravi palatid, patoloogia labor, 
kõrvakliinik jne
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT10 kokku EL toetus kõikide fondide osas 72,26%;
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT11 ÜF toetus 66,93%
Tiia Taevere; 21.01.2015

TT12 ESF-is 85%; ERF-is 72,15%
Tiia Taevere; 21.01.2015



• Pädevuskeskustena töötavate haiglahoonete 
raviüksuste ehitamine 

• Abikõlblikud on ehitamisega seotud kulud 
(ettevalmistusest ehituse ekspertiisini)

• Abikõlblikkuse periood on 01.01.2014 –
31.08.2023

Toetatavad tegevused

TT13
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TT13 kuigi periood on 2014-2020, siis toetused on kasutatavad kuni 2023 aasta lõpuni
Tiia Taevere; 21.01.2015



Investeeringute kava 

• Rahvastiku tervise arengukava 2009 -2020 
rakendusplaanis esitatud haiglavõrgu 
pädevuskeskuste investeerimisprojektide 
nimekirja alusel

• Investeeringute kava kinnitab käskkirjaga 
rakendusasutuse juht

• Investeeringute kava võib muuta Rahvastiku 
tervise arengukava 2009-2020 rakendusplaani 
haiglavõrgu pädevuskeskuste 
investeerimisprojektide nimekirja alusel 



Ajakava 
• Rahvastiku tervise arengukava 2009 -2020 

rakendusplaani kinnitamine 

Esitamine Vabariigi Valitsuse 29.01. istungile 

• TAT määrus „Haiglavõrgu pädevuskeskuste 
kaasajastamine“ 

EIS-is kooskõlastamisel 21.01 - 04.02.

• Investeeringute kava kinnitamine ministri käskkirjaga

2015 märts-aprill

• Toetuse taotluste esitamine: investeeringute kavas 
sätestatud tähtpäevaks 

• Toetuse otsuste tegemine: 45 tööpäeva alates 
taotluse registreerimisest

TT14
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TT14 EIS eelnõude info süsteem
Tiia Taevere; 21.01.2015



Tänan tähelepanu eest!

Tiia Taevere 
Välisvahendite osakond 

Sotsiaalministeerium
tiia.taevere@sm.ee

62 69 131


