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Lühidalt
Eesmärk anda piirkondadele suurem otsustusõigus regionaaltoetuste 

kasutamise üle. Selleks plaanime:

• suunata hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute 

toetusteks laekunud summa maakondlike arengustrateegiate 

tegevuskavade toetamiseks;

• lisada arengustrateegiate tegevuskavade toetusele täiendavad 

regionaalarengu toetuste vahendid, millest rahastati 2011. ja 2014. 

aasta kergliiklusteede taotlusvoore;

• toetatavates projektides kokku leppida riigi ja maakondlike 

arendusorganisatsioonide vaheliste läbirääkimiste käigus;

• võimaldada arengustrateegiate, hajaasustuse programmi ja 

kohaliku omaalgatuse programmi toetuste summade omavahelistes 

proportsioonides väikest manööverdamisruumi.



Võimalik toetusskeem
1) Maakonnas lepitakse kokku arengustrateegia tegevuskava 

projektid, millele taotletakse arengustrateegiate toetust.

2) MARO esitab need projektid programmi komisjonile.

3) Programmi komisjon formuleerib oma kirjaliku seisukoha, milles 

lähtub projektide vastavusest maakonna arengustrateegia ja ERAS 

2020 eesmärkidest ning asjakohasusest, kulutõhususest jms 

kriteeriumidest. 

4) MARO-l on võimalik oma vastuses projekte korrigeerida või 

vastulause esitada.

5) Programmi komisjoni seisukoha ja MARO vastuse pinnalt toimuvad 

läbirääkimised, mille käigus lepitakse kokku toetatavad projektid.

6) Kokku lepitud projektide taotlused esitatakse RTK-sse.



Veel detaile

• Minimaalne toetuse suurus 30 000 eurot, investeeringuprojektide 

puhul 50 000 eurot.

• Maksimaalne toetusmäär 75%, riigiabi puhul vastavalt riigiabi 

reeglitele.

• Toetuse saajad võivad olla nii KOV kui mittetulundus- ja äriühingud.

• Toetuse andmise arvestus on tekkepõhine – s.t. hüvitatakse 

vastavaks eelarveaastaks planeeritud kulud.

• Läbirääkimised toimuvad kord aastas, selleks ajaks esitavad 

MARO-d ka eelmise aasta projektide tegevusaruande.

• Läbirääkimistele võib esitada n+2 aastal algavaid projekte, kuid 

kinnitada saab vaid ühe eelarveaasta kulusid.



Ajakava

• Määruse jõustumine jaanuar 2019.

• Esimesed läbirääkimised voor (2019. aastal tehtavad kulud) 2019. 

aasta kevadel.

• Edaspidi toimuksid läbirääkimised augustis-septembris järgmise 

eelarveaasta kohta.



Rahastamise võimalused

PATEE – 5,4 mln € aastateks (2019)2020-2023

Hasartmängumaksu laekumised – ca 3,5 mln € aastas

Maakonna arengustrateegiate toetus (seni kergliiklusteed) –

ca 2 mln aastas

Kohaliku omaalgatuse programm – ca 1,1 mln € aastas 

(+ rakenduskulu)

Hajaasustuse programm – 1,2 mln € aastas

NB! Arvestatud ei ole 2018 jääkidega ega vajadusega katta 2018 ja 

varasemate aastate kohustusi 2019 tekkepõhise limiidi arvelt


