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Siseministri 13. veebruari 2015. aasta määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ § 9 lõike 15 alusel:  
 

1. Kehtestan „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ meetme tegevuste 5.4.3 

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)“ ja  5.4.4 

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste 

kättesaadavuse parandamine)“ toetuse eelarve, milleks on 134 802 250 eurot, maakondade 

vahelise jaotuse põhimõtted perioodiks 2014–2020 järgnevalt:  

1.1. 15 miljoni euro jagamisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. aasta 

kabinetinõupidamise protokollilise otsusega teemal „EL 2014-2020 perioodi 

vahendite kavandamine“ ning Vabariigi Valitsuse 24. aprillil 2014. aastal kinnitatud 

„Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015“ otsustatuga rohkem tähelepanu 

pöörata Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti arengule, algatades Ida-Viru ja Kagu-Eesti 

tegevuskavade koostamine. Sellest tulenevalt:  

1.1.1. eraldatakse Ida-Virumaale 8 mln eurot;  

1.1.2. eraldatakse Kagu-Eestile 3 mln eurot (1 mln eurot Valgamaale, 1 mln eurot 

Põlvamaale, 1 mln eurot Võrumaale);  

1.1.3. 4 mln eurot jagatakse võrdselt ülejäänud 11 maakonna vahel;  

1.2. ülejäänud vahenditest, milleks on 119 802 250 eurot, 70 protsenti ehk 83 861 575 

eurot jaotatakse maakondade vahel proportsionaalselt vastavalt maakonna 

rahvaarvule. Harju ja Tartu maakondade rahvaarvu arvestamisel võetakse arvesse 

ainult elanikud väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi, Pärnu ja Ida-Viru 

maakondade rahvaarvu arvestamisel võetakse nende linnapiirkondade elanike arv 

arvesse 25 protsendi ulatuses ning maakonna ülejäänud elanikud 100 protsendi 

ulatuses;  

1.3. ülejäänud vahenditest, milleks on 119 802 250 eurot, 30 protsenti ehk 35 940 675 

eurot jaotatakse, arvestades maakonna sotsiaal-majanduslike näitajatega: maakonna 

sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta, maakonna ettevõtlusaktiivsuse määr ja 

maakonna tööhõivemäär. Sotsiaal-majanduslike näitajate arvutuste aluseks võetakse 

Statistikaameti piirkondliku statistika portaali värskemad saadaolevad andmed (2013. 



 

aasta keskmised andmed) ja rahvastikuregistri rahvaarvu andmed seisuga 01. jaanuar 

2015. a.  

  

2. Kehtestan Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme tegevuste 5.4.3 

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)“ ja  5.4.4 

„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste 

kättesaadavuse parandamine)“ toetuse eelarve maakondade vahelise jaotuseperioodiks 

2014–2020 järgnevalt:  

2.1 Harjumaa     9 018 211 eurot;  

2.2 Hiiumaa    2 434 694 eurot;  

2.3 Ida-Virumaa  23 478 540 eurot;  

2.4 Jõgevamaa    8 292 065 eurot;  

2.5 Järvamaa    6 610 601 eurot;  

2.6 Läänemaa    5 599 374 eurot;  

2.7 Lääne-Virumaa  12 408 678 eurot;  

2.8 Põlvamaa    8 637 416 eurot;  

2.9 Pärnumaa    7 828 586 eurot;  

2.10 Raplamaa    7 827 463 eurot;  

2.11 Saaremaa    7 162 001 eurot;  

2.12 Tartumaa    5 561 536 eurot;  

2.13 Valgamaa    9 066 859 eurot;  

2.14 Viljandimaa   11 258 722 eurot;  

2.15 Võrumaa    9 617 504 eurot.  
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