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Väikesadamate toetuste võimalused

 Eesti-Läti programm

 INTERREG IVA Kesk Läänemere programm

 Piirkondliku arengu kavandamise programm

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
programm

 Väikesadamate toetamise programm

 Kalamajanduse säästev areng



Eesti-Läti programm

Lätist Kurzeme,

Vidzeme, Rīga ja

Pierīga piirkonnad

ning Eestist Hiiu,

Jõgeva, Lääne, Põlva,

Pärnu, Saare, Tartu,

Valga, Viljandi ja Võru

maakonnad



Taotlusvoor avatakse 1. detsembril 2009

Programmi eesmärk on edendada programmipiirkonna
jätkusuutlikku arengut ja majanduslikku konkurentsi-
võimet integreeritud ja piireületava lähenemise
saavutamise abil nii majanduslikule ja sotsiaalsele kui
keskkonna arengule viisidel, mis kaasavad ja millest saavad
kasu kohalikud elanikud ja kogukonnad.

Prioriteedid:

1. Programmi piirkonna suurem omavaheline sidusus

2. Programmi abikõlbliku piirkonna konkurentsivõime
tõstmine

3. Aktiivsed, integreeritud ja jätkusuutlikud kogukonnad



Prioriteet 1. Programmi piirkonna 
suurem omavaheline sidusus

Prioriteet on suunatud programmi piirkonna suuremale
omavahelisele sidususele, suurendades nii sisemist kui
välimist ühenduvust ja vähendades olemasolevate
füüsiliste piiride mõju.

Prioriteet jaotub kaheks toetussuunaks

1. Toetussuuna eesmärk on välja töötada ja rakendada uusi
transpordi- ja logistikalahendusi programmi piirkonnas.

Mis puutub transporti, siis pannakse rõhk kohalike
ühenduste arendamisele maanteel, raudteel, veel ja
võimalusel ka õhus.



Näiteks võimalikud abikõlbulikud 
tegevused: 
 vähese liiklusega teede ja kõrvalteede olukorra

planeerimine ja parandamine piirialadel;

 infrastruktuuri ja ühistranspordi kitsaskohtade
kõrvaldamine ning rahvusvaheliste
transpordikoridoride puuduvate ühenduste loomine
piirialadel;

 logistikakeskuste, mitmeliigiliste transpordivahendite
keskuste ja tööstusalade planeerimine, kaardistamine
ja arendamine;

 olemasolevate mereühenduste parandamine ja
uute juurdeloomine, kaasa arvatud
väikesadamate võrgustiku arendamine;



Taotlejad ja rahastamine
 abikõlblikeks taotlejateks avalik-õiguslikud

asutused ja institutsioonid, mittetulundussektor,
haridusasutused ning erasektori organisatsioonid.
Rahastatakse investeeringuid (kuni 50 000 eurot ilma
TTA) ja nn „pehmeid” tegevusi

 Minimaalne toetus 20 000 eurot

 Maksimaalne toetus 2 miljonit eurot

 Toetuse määr 85% avalik-õiguslik ja kolmas sektor

 Toetuse määr 50% erasektor

 Projekti maksimaalne kestvus 24 kuud



INTERREG IVA Kesk-Läänemere 
programm

http://www.siseministeerium.ee/public/CB_uus_kaart.JPG


Kesk-Läänemere programm sisaldab kahte 
prioriteeti

 Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm - jätkab praeguse

programmi Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A raames

alustatud koostööd;

 Saarestike ja saarte allprogramm - keskendub saarte

probleemidele ja saarte arendamisele vähemalt kahest

liikmesriigist. Üldiseks põhimõtteks abikõlblike piirkondade

määratlemisel on saarte olemasolu piirkonnas.



Saarestike ja saarte alamprogramm



Programmi ühised prioriteedid

 Turvaline ja tervislik elukeskkond 

Majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovaatiline 

regioon 

Atraktiivsed ja dünaamilised kogukonnad



Prioriteete võrdlev tabel



Abikõlbulikud partnerid

 nn temaatilises üldprogrammis ning saarte ja saarestike 
allprogrammis:

- kohalikud ja regionaalsed omavalitsused

- riigiasutused

- valitsusvälised organisatsioonid (NGOd), kes on loodud 
avaliku või eraõiguse raames teatud kindlal eesmärgil avalikes 
huvides ja kellel ei ole tööstuslikku või ärilisi huve ja kes on 
juriidilised isikud. 

 Lõuna-Soome ja Eesti programmis:

- lisaks eelnevale abikõlblik ka erasektor 

(Soomes vastavalt riigiabi reeglitele, Eestis vastavalt de 
minimis reeglitele).



Programmi korraldus
 Programmi korraldusasutus, makseasutus ja auditeerimisasutus 

on Varsinais-Suomen Liitto, mis asub Soomes, Turus.

 Programmi ühine tehniline sekretariaat hakkab paiknema 

samuti Turus ja selle harukontorid asuvad Tallinnas, 

Stockholmis (Rootsi), Mariehamnis (Ahvenamaa) ja Riias 

(Läti).

 Programm avaneb 15.september-15.oktoober 2009.

 Projekti maht peab olema suurem kui 200 000 eurot 3 aastase 

projekti puhul



Piirkondliku arengu kavandamise 
programm

Piirkondliku arengu kavandamise programmi eesmärk
on toetada külastus- ja ettevõtluskeskkonna
investeeringuprojektide ettevalmistamist.

Taotlejad: kohalikud omavalitsused

sihtasutused ja mittetulundusühingud 
muuseumiseaduse § 8 lg 2 ja 5 mõistes  
maakonnamuuseumid; 

Riiklik Looduskaitsekeskus.



Toetatavad tegevused
 strateegiate koostamine piirkonnaspetsiifiliste ressursside 

hindamiseks, määratlemiseks ja efektiivseks 
kasutuselevõtuks; 

 arenduskomplekside määratlemine ja väljaarendamise 
kavandamine konkreetsete investeeringuprojektide 
ettevalmistamiseks, sh.: 
perspektiivse väljaarendamise kavad; 

– sotsiaal-majandusliku tasuvuse hindamine; 

– kompleksi kasutuselevõtu teostatavusanalüüsid; 

– investeerimis- ja tegevuskavad; 

– turundusstrateegiad; 

– keskkonnamõjude analüüsid. 



Taotlemine ja rahastamine

 Taotlusvoor on jooksev

 Minimaalne toetuse suurus 50 000 krooni

 Maksimaalne toetuse suurus 500 000 krooni

 Omafinantseering 15%

 Projekti maksimaalne pikkus 24 kuud



Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise programm

Toetuse eesmärgiks on muuta Eesti eri piirkonnad
atraktiivsemaks ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud
tööjõu ja külastajate jaoks, kõrvaldades arengupotentsiaali
kasutamist takistavad tegurid ja arendades välja
piirkonnale omased konkurentsieelised.

Taotlejad: kohalikud omavalitsused;

sihtasutused ja mittetulundusühingud;
riigiasutused külastusobjektide haldajana;

avalik-õiguslikud ülikoolid.



Toetatavad tegevused

 külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine ja
mitmekesistamine (külastuskeskused, muuseumid,
teemapargid, käsitöökojad jms);

 aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamine (matka- ja
õpperajad, kergliiklusteed, supelrannad,
vabaajaharrastuste võimalused jms);

 väikesadamate, mis on suunatud piirkonda
külastatavatele harrastusveeliiklejatele, arendamine;



Toetatavad tegevused

 kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike alade eksponeerimine;
ajalooliste ehitiste ja objektide restaureerimine ja rekonstrueerimine,
ajalooliste varemete konserveerimine ning nende taaskasutusele
võtmine kaasaegsetes funktsioonides;

 külastajaprogrammide loomine; loodusobjektide ja maastike
miljööväärtuse tõstmine, miljööd risustavate kasutusel mitteolevate ja
ohtlike ehitiste likvideerimine, vaadete avamine ja maastike ajaloolise
ilme taastamine vaatamisväärsetes paikades, vaateplatvormide ja -
tornide rajamine; puhkeotstarbeliste väikerajatiste väljaarendamine
(laagriplatsid, paviljonid, paargud, kiiged, puhkekohad, lautrid, slipid
jms);

 puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine
(parkimiskohad, juurdepääsuteed ja -rajad, sanitaar- ja
jäätmehooldustingimused, infotahvlid ja -viidad jms).



Taotlemine ja rahastamine

 Taotlusvoor avatakse 2009 II poolaasta

 Minimaalne toetuse suurus 1 000 000 krooni

 Maksimaalne toetuse suurus 50 000 000 krooni

 Omafinantseering 15%

 Projekti maksimaalne pikkus 36 kuud



Väikesadamate toetamise programm
Eesmärgiks on külastusvõimaluste mitmekesistamine, 
väikesadamate koormustaluvuse tõstmine ning 
kvalitatiivse taseme parandamine, korrastatud avalike 
sadamate võrgustiku tekkimine ja kohaliku majandus-
ja ettevõtluskeskkonna elavdamine.

Taotlejad: kohalikud omavalitsused;

sihtasutused ja mittetulundusühingud;

äriühingud.



Toetatavad tegevused
 projekteerimistööd ja muud sadama arendamise seisukohast olulised

spetsiifilised eeluuringud;

 geoloogilised ja geotehnilised uuringud;

 sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee hüdrograafilised
mõõdistustööd;

 sadamate hüdrotehniliste rajatiste ehitamine ja laevasõiduteede
märgistamine;

 kaide ja randumissildade väljaehitamine;

 külalislaevade teenindamiseks vajalike sadamarajatiste ehitus ja
rekonstrueerimine;

 akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendustööd;

 sadama territooriumi väljaarendamine;

 meresõiduohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuete tagamine
sadamas;

 sadama jätkusuutlikule arengule kaasa aitavate lisateenuste
väljaarendamine.



Taotlemine ja rahastamine

 Taotlusvoor  on jooksev

 Minimaalne toetuse suurus  100 000 krooni

 Maksimaalne toetuse suurus 3 000 000 krooni

 Omafinantseering 50%

 Projekti maksimaalne kestvus 24 kuud



Kalamajanduse säästev areng
Kalanduspiirkonna arengu strateegia eesmärkide 
saavutamiseks antakse toetust järgmiste tegevuste 
elluviimiseks:
1) kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine;
2) kalandustoodete töötlemine ning kalandustoodete 
turustamine tootjalt otse tarbijale või 
jaekaubandusettevõtjale, kes turustab need tooted otse 
tarbijale (edaspidi otseturustamine);
3) kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade 
taaselustamine;
4) tegevuste mitmekesistamine;
5) koolitustegevus. 



Kalasadamate ja lossimiskohtade 
uuendamine

 tolmuvaba teekatte paigaldamise või uuendamise kulud; 

 külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise 
kulud;

 lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas 
kastipesuliini ostmise ja paigaldamise kulud;

 külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja 
külmakonteineri ostmise ja paigaldamise ning portatiivse külmutus-
ja jahutusseadme ostmise kulud;

 elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud;

 kütusetankla ehitamise ja uuendamise kulud;

 kalalaeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise 
kulud;



 kalasadama või lossimiskoha kai laiendamise ja uuendamise ning 
tehnosüsteemi muutmise kulud;

 kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud;

 olemasoleva paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise või 
uuendamise kulud;

 kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise 
ehitamise või uuendamise kulud;

 jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari 
ostmise ja paigaldamise kulud;

 kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja 
paigaldamise kulud



Toetuse määrad

 Kalasadama või lossimiskoha uuendamise korral antakse 
toetust:
1) kuni 40% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse 
saaja on kalandussektoris tegutsev ettevõtja;
2) kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse 
saaja on kalandussektoris tegutsev mittetulundusühing või 
sihtasutus;
3) kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse 
saaja on kohalik omavalitsusüksus või kohaliku 
omavalitsusüksuse asutus.



Taotlejad ja finantseerimine

 Kalasadama või lossimiskoha uuendamiseks võib 
projektitoetust taotleda kalandussektori ettevõtja, välja 
arvatud § 10 lõike 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja. Toetust 
võib taotleda ka kalandussektori mittetulundusühing ja 
sihtasutus ning kohalik omavalitsusüksus või kohaliku 
omavalitsusüksuse asutus

 Maksimaalne toetus programmperioodi jooksul ühele 
taotlejale on 7 000 000 krooni.



Tänan kuulamast

Esta Tamm

elfosg@gmail.com


