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Inimestele lähedasem
Eesti

Millist tuge vajab kohalik ja
regionaalne tasand toetuste
kavandamisel ja kasutamisel?

Soodustada terviklikku sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja julgeolekut, sealhulgas maa- ja
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu

Struktuurifondide edukaks rakendamiseks on vajalik tugevdada kohalike omavalitsuste
suutlikkust töötada välja usaldusväärsed maakonna arengustrateegiad ning valida välja ja
rakendada kvaliteetseid projekte.
Madal kohaliku tasandi arendusvõimekus takistab edukat toetusmeetmete, reformide ja
poliitikate rakendamist. Haldusreformiga on loodud eeldused KOV tasandi arenguhüppe
saavutamiseks, kuid kui praegu omavalitsuste võimekust ei arendata, siis jätkavad KOVid vana
rada ja arengut ei toimu.

Eesmärgid

Regionaalse ebavõrdsuse vähendamine ning KOVide haldus- ja arendusvõimekuse
tugevdamine.
Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik, kus avalikud teenused on
kvaliteetsed ja kättesaadavad sõltumata elukohast; korrastatakse KOV ja riigi vastutuse
jaotust; suurendatakse KOV-üksuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö
edendamisega.
Riigivalitsemine - vananeva ja kahaneva rahvastiku tõttu peab suurenema riigivalitsemise
ühtsus, mõjusus ja tõhusus, sh koordinatsioon kohaliku ja keskvalitsuse tasandil, sest
järjest väiksema ametkonnaga on vaja pakkuda üha kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, et
need oleksid kättesaadavad sõltumata elukohast.
Lahenduste leidmine ja rakendamine väheneva rahvaarvuga kohanemiseks, et tagada
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus ning kvaliteetne ja jätkusuutlik ehitatud keskkond,
sh taristu.
Et tagada avalike teenuste ühtlasem tase nii teenuseti kui ka piirkonniti, on vaja
ulatuslikumalt rakendada eri valdkondade teenuste vahel integreeritud lahendusi, mis on
kujundatud kasutaja seisukohast. Oluline on tagada ka teenuste kättesaadavus olenemata
asukohast.

SF21+ plaanitavad tegevused

Vajalik on toetada kohaliku ja regionaalse tasandi (eelkõige kohalikud omavalitsused,
omavalitsusliidud, maakondlikud arenduskeskused) võimekust maakonna arengustrateegiaid
ellu viia ning kavandada mõjusaid projekte. Vajalikud sekkumised on:
Majandusarengut ning teenuste disaini ja teenusvõrgustiku kavandamist toetavad
uuringud, analüüsid, ekspertiisid, nõustamised ja pilootprojektid:
toetuse jaotus maakondlik;
projektide valik toimub maakonnas määruses sätestatud valikukriteeriumite alusel;
projektide eesmärk on olla abiks komplekssete elu- ja ettevõtluskeskkonna projektide
ettevalmistamisel ja parandada nende kvaliteeti.
Arendussuutlikkust toetavad ja tõstvad arendus- ja koolitusprogrammid
piirkondlikele võtmeosapooltele ning rakke- ja ekspertrühmad kindla eesmärgi
saavutamiseks:
arendus- ja koolitusprogrammid ning rakkerühmad koordineeritakse keskselt ja tulemus on
kättesaadav kõigile osapooltele kohalikul ja regionaalsel tasandil;
rakke- või ekspertrühma vormis käsitletakse kompleksseid teemasid, mis vajavad sobivaima
lahenduse leidmiseks või kitsaskohtade ületamiseks riigi ja omavalitsuste ühist panust;
fookuses kohalikud teenused, ettevõtlus, tööturg ja majandusareng.

Küsimused

Millised on kogemused koolituste ja uuringute osas SF 2014-2020
perioodil? Mis oli hästi ja mida tuleks jätkata ning mida võiks teisiti
teha?
Millist tuge oleks kõige rohkem vaja maakonna tasandi mahukate
projektide ettevalmistamisel? Millist tüüpi tegevused on kõige
kasulikumad – ekspertnõustamine, arenguprogrammid, analüüsiduuringud, seminarid-konverentsid vm?
Kas enne maakonna tasandi mahukate projektide elluviimist oleks
vajalik teha pilootprojekte? Milliseid tegevusi peaks need sisaldama?
Kui palju aega võtab nende läbiviimine, millise eelarvega peaks
arvestama?
Millised on olulised teemad, mis riigi ja omavalitsuste koostöös
vajaksid põhjalikumat arutamist ning selle jaoks rakke- või
ekspertrühma moodustamist? (Rakke- või ekspertrühma teemad
peaksid olema seotud struktuuritoetuste meetmete elluviimisega,
näiteks teenuste osutamisega ja ettevõtluskeskkonna arendamisega).
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