Maakondlike arengustrateegiate projekte hakatakse ellu viima
23. detsember
PRESSITEADE
Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas detsembris Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa,
Pärnumaa ja Tartumaa projektide nimekirja, toetust saab 21 projekti kogusummas 3 226 119 eurot.
Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks
elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud
ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.
„Üle Eesti on välja pakutud erinevaid rahastust ootavaid ideid, mis edendavad mõne piirkonna elu,"
ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Selle rahastusvooruga panustatakse just erinevate teenuste
kättesaadavuse parandamisele. Loomulikult paneb riik oma õla alla, et kaasa aidata Eesti elu
kiiremale arengule,“ ütles Jaak Aab.
„2019. aastal sai taotlusi esitada kahes taotlusvoorus: 15. maist–1. juulini ja 15. augustist–30.
septembrini. Kahes taotlusvoorus laekus kokku 72 taotlust, millest 46 olid põhitaotlused ja 26
reservprojektid. Taotlemisõigusega projektide nimekirja kinnitati kokku 46 projekti. Toetuse suurused
jäävad vahemikku 30 000 kuni 480 000 eurot,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise
osakonna elukeskkonna talituse juhataja Jaak Puistama.
Üheks toetatud projektiks on Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnu linna
ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži koostööprojekt “KOBAR“.
SA Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna arendusjuhi Heiki Mägi sõnul on selle eesmärgiks
Pärnumaa konkurentsivõime suurendamine regionaalse innovatsioonisüsteemi tugevdamise ja uudse
inkubatsiooniteenuse loomise näol. Projekt teostub kolledži ruumides, kus Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledž, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja Arenduskeskus koondatakse ühisesse tegevusruumi,
võimestades koosloomest tekkivat lisandväärtust. Projekti realiseerimisel saab kolledži hoone
efektiivsema ja energiasäästlikuma kasutuse, muutudes atraktiivseks, avatud, intellektuaalseks ja
ettevõtlikuks kohtumispaigaks, kus sünnivad uued ideed ja arenevad koostöövõimalused.
Aktsiaselts Rakvere Haigla taotles aga toetust Rakvere Haigla taastusravi, rehabilitatsiooni ja
heaolukeskuse kompleksi väljaehitamiseks. „Taastusravi võimaluste kiire kättesaadavuse ja
kaasaegse korralduse kaudu tagame inimeste kiirema paranemise ning võimaluse naasta oma
igapäevaste tööülesannete täitmisele. Oluline on taastusravi roll ka rehabilitatsioonitegevuses
tervikuna, et parandada võimet oma igapäevategevustega iseseisvalt toime tulla,“ ütles Ain
Suurkaev, Aktsiaselts Rakvere Haigla juhatuse esimees:“
Taotlemisõigusega projektide nimekiri on tabeli kujul leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiateelluviimise-toetusmeede
Taustaks:
Iga maakond sai valida ettepanekute esitamiseks sobiva taotlusvooru, võttes arvesse maakonna
arengustrateegia tegevuskava valmimist ning maakonnas kokkulepete sõlmimiseks kuluvat aega.
Jõgeva, Valga, Võru, Lääne, Saare, Viljandi, Rapla, Hiiu ja Lääne-Viru maakondadest esitati taotlused
1. vooru ja taotlemisõigusega projektide nimekiri kinnitati juba septembrikuus, millega otsustati
toetada 25 projekti toetussummaga 2 929 861 eurot.

Käesoleva aasta kahe taotlusvooru kogueelarve on 6,15 miljonit eurot. Meedet rahastatakse
hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavatest toetustest ning
regionaaltoetuse eelarvest.
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