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2021+ võib EL raha maht absoluutsummades veel kasvada, kuid selle 
osakaal majanduses kahaneb. Välisraha osakaal valitsussektori 
investeeringutes langeb aastaks 2023 17% tasemele
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Struktuurivahendid 2021-2027

Kogumaht vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule ca 3 mld 
Poliitikaeesmärk Kasutusulatus Fond

PO1 Nutikam Euroopa teaduspotentsiaali ja innovaatilisuse suurendamine, kõrgetasemeliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtt, digitaliseerimine, VKEde majanduskavu 
ja konkurentsivõime suurendamine, nutikas spetsialiseerumine 

Regionaalarengu fond (ERF)

PO2 Rohelisem, vähese 
CO2 Euroopa

energiatõhusus ja taastuvenergia, arukad energiasüsteemid,
kliimamuutuste mõjudega kohanemine, riskide ennetamine, 
katastroofidele vastupanuvõime, säästev veemajandus,
ringmajandus,  elurikkuse suurendamine, roheline taristu 
linnakeskkonnas, saaste vähendamine

Regionaalarengu fond (ERF) 
Ühtekuuluvusfond (ÜF)

PO3 Ühendatum Euroopa üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T), kohaliku tasandi liikuvus, 
linnaline liikuvus, digitaalne ühenduvus

Regionaalarengu fond (ERF) 
Ühtekuuluvusfond (ÜF)

PO4 Sotsiaalsem Euroopa Tööhõive, haridus, sotsiaalne kaasatus, toiduabi Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

PO5 Kodanikele 
lähedasem Euroopa 

Terviklik sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane areng, 
kultuuripärand ja julgeolek linnapiirkondades ning maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu

Regionaalarengu fond (ERF)



Fondide vaheline jaotus ja temaatilise fokusseerimise nõuded

Regionaalarengu fond – 81% fikseeritud:

• T&I ja ettevõtlus min 45% (PO1)

• Energeetika, kliima, CO2 vähene majandus min 
30% (PO2)

• linnapiirkonnad 6% (PO5)

• ehk tervishoiu-, sotsiaal-, haridus-, 
digiühenduste, transporditaristule jääb max
19%

Lisaks horisontaalselt kliimaeesmärkidele 30%

Ühtekuuluvusfond – keskkond ja energeetika, 
transport (TEN-T) „tasakaalustatult“, horisontaalselt 
kliimaeesmärkidele 37%

Sotsiaalfond: 25% sotsiaalse kaasatuse
suurendamisse; 2% materiaalse puuduse 
vähendamisse

Valdkond Sotsiaalfond Regionaalarengu
fond

Ühtekuu-
luvusfond

Nutikam 
Euroopa

717 mln

Rohelisem 
Euroopa 478 mln 793,7

Ühendatum 
Euroopa

302,7 mln

+95,6 mln 
(linnapiirkonnad)

Sotsiaalsem 
Euroopa 472,2 mln

Kodanikele 
lähedasem 
Euroopa

KOKKU 472,2 mln 1593,2 mln 793,7 mln



Nutikam Eesti – mõned näited

● Ettevõtete teadus- ja arendustegevuste investeeringute toetamine

● Ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahelise töötajate liikumise

soodustamine

● Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö soodustamine

● Kapitali kättesaadavuse parandamine

● Digiriigi arendamine

● Tööstuse digitaliseerimine ja automatiseerimine

● Digioskuste arendamine



Rohelisem Eesti – mõned näited

● Hoonete, sh korterelamute energiatõhususe suurendamine
● Veemajanduse investeeringud
● Haja-asustuspiirkondade individuaalsete joogivee ja 

kanalisatsioonisüsteemide uuendamine
● Valmisoleku tõstmine kliimamuutusteks
● Ringmajanduspõhise materjaliringluse ja tootearenduse edendamine
● Linnapiirkondades säästvate liikumisviiside arendamine



Ühendatum Eesti – mõned näited

● Raudteetranspordi ühenduskiiruste ja turvalisuse tõstmine

● Teede ehitus (rahvusvaheline võrgustik)

● Kiire interneti (lairiba ja 5G) taristu arendamine



Sotsiaalsem Eesti – mõned näited

● Pikaajalise hoolduse reformi toetamine
● Lõimumise toetamine, sh eesti keele õpe
● Tööturuteenused ja täiendõpe elukaare jooksul
● Õppekavade arendamine ja õpivalikute suunamine
● Koolivõrgu korrastamine



Inimestele lähedasem Eesti – mõned näited

● Suuremate linnapiirkondade arendamine

● Regionaalse ettevõtluse toetamine

● Kohalike avalike investeeringute toetamine

● KOV võimekuse tõstmine



SF21+ perioodi ettevalmistamine

juuni, okt 2019 Esimesed mitteametlikud dialoogid Euroopa Komisjoniga

oktoober-detsember 2019 Sekkumisloogikate ja rahastamiskava koostamine 

dets 2019- jaan 2020 Rahastamiskava ettepanek Vabariigi Valitsusele

jaanuar 2020 Rakenduskava eelnõu esitamine Euroopa Komisjonile mitteametlikult

jaanuar 2020 Rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon

veebruar – märts 2020 Rakenduskava eelnõu täiendamine

30. aprill 2020 Rakenduskava eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

rakenduskava eelnõu esitamine 
Euroopa Komisjonile*

* eeldusel, et EL finatsraamistik 2021-2027 on heaks kiidetud

dets 2020 rakenduskava kinnitamine


