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Uute välistoetuste (EL taaskäivitamise rahastu, REACT-EU, perioodi 2021-2027 struktuuritoetuste ja 

Õiglase ülemineku fondi, Moderniseerimisfond, CO2 kvoodikauplemistulu) jaotus 

EL toetustest kavandatud tegevused ja summad võivad muutuda, tulenevalt läbirääkimistest Euroopa 

Komisjoniga.  

Fond ja eesmärk Milleks plaanime kasutada? 

RRF – taaskäivitamise rahastu. Toetus Eestile 
orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot 
(kogusumma võib muutuda, 30% summast 
jaotatakse mh 2021 ja 2022 SKP kasvu 
alusel) 
Kohustus on 20% kasutada digipöördeks, 
37% rohepöördeks, samuti toetada 
riigipõhiste soovituste täitmist. Fondi 
eesmärk on toetada: 
- majanduslikku, sotsiaalset ja 

regionaalset ühtekuuluvust 
- rohe- ja digipööret  
- tervishoidu 
- konkurentsivõimet  
- vastupidavust 
- haridust ja oskusi 
- teadusuuringuid ja innovatsioone  
- arukat, kestlikku ja kaasavat 

majanduskasvu 
- töökohtade loomist ja investeeringuid 
- finantssüsteemide stabiilsust 

 

Digipööre – 221 miljonit eurot 

 Ettevõtete digitaliseerimine ja automatiseerimine,  e-
ehituse arendamine, digilahenduste prototüüpimise ja 
arenduse toetusmeede ettevõtetele 

 Riigi IT-baasteenuste reform: töökoha- ja 
servermajutusteenuste ümberkorraldamine digiriigi 
kestlikkuse tagamiseks  

 Avalike digiteenuste reform: ettevõtjatele ja kodanikele 
riigi teenuste muutmine sündmuspõhiseks, proaktiivseks 
ja kõnekrati abil kasutatavaks (sh rahvastikuregistri ja 
rahapesu andmebüroo IT arendused). 

 Viimase miili investeeringud  
Rohepööre – 409 mln eurot 

 KOVide investeeringud kergliiklusesse 

 Rohuküla raudtee ehitus lõikudel: Turba-Ellamaa, Ellamaa-
Risti 

 Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine 

 Korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe 
suurendamine 

 Ettevõtete rohepöörde toetamine ja rohefond  

 Energeetika investeeringud võrgu tugevdamisse, 
salvestusse ja taastuvenergialahenduste edendamisse 

 Kliimamuutustega kohanemise meetmed 

 Tallinna Vanasadama trammiliini ehitus 
Tervishoid – 436 mln eurot 

 Tallinna haigla projekteerimine ja ehitus 

 PPA kopterid kiirabi lennuteenuse väljaarendamiseks 
Ettevõtete ekspordivõimekuse toetamine- 40 mln eurot 

 

ReactEU, 177,3 miljonit eurot 2021. aastaks 
(2022. a summa veel selgub, tõenäoliselt u 
40 miljoni eurot). 
Fondi eesmärgid: 
1) tervishoiusektori võimekuse 
suurendamine  
2) majanduse elavdamine  
3) tööturu ja sotsiaalse kaasatuse 
meetmeteid  
4) enim puudustkannatavate inimeste 
abifondi  
Üle Euroopa Liidu (st kõikide liikmesriikide 
peale kokku) tuleb suunata 25% fondi 
mahust kliimaeesmärkide täitmiseks. 

COVID valmisolek – 63,86 mln eurot  
- COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimise korraldamise 

tarvikute soetamine, COVID-19 rPCR testimine ja riigi 
ravimivaru suurendamine 

- Tervishoiukriisideks valmistumise korraldamine haiglates 
- Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku 

tõkestamiseks ning nakkusohutusealane nõustamine üld- 
ja erihoolekandeteenuse osutajatele 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kriisideks valmisoleku 
parandamine – 47,24 mln eurot  
- Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri 

investeeringud, sh tervishoiukriisideks valmisoleku 
tagamiseks. 

Majanduse elavdamine – 38 mln eurot 
- Turismisektori elavdamise programm 
- Ettevõtjate tootearenduse toetus 
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- Ettevõtja arenguprogramm 
- Ettevõtete ressursitõhusus ja rohetehnoloogiate 

kasutuselevõtt 
Tööturg ja sotsiaalne kaasatus – 20 mln eurot 

- Tööturuteenuste pakkumine 
Toiduabi enim puudustkannatavatele inimestele – 4,5 mln 
eurot 

Õiglase ülemineku fond, 340 miljonit eurot.  
Majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede 
leevendamine piirkondades, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek mõjutab 
kõige rohkem.  

Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng - kokku 248 mln 
eurot 
- Ida-Viru tööstuse investeeringute toetus  

- Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamise 
toetus 

- Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused  

- Väikeettevõtluse toetus  

- Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise 
toetused põlevkivisektori töötajatele  

- Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute 
tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine 
kutse- ja kõrghariduses  

Atraktiivne elukeskkond – kokku 92,25 mln eurot 
- Kaugküttesüsteemide kaasajastamine 

- Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud 
keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude 
vähendamine  

- Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja 
terviseteenuste arendamine  

- Omavalitsuste ja riigi investeeringud sotsiaalse sidususe 
suurendamiseks  

- Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks, sh 
noorte talentide arendusprogramm  

Moderniseerimisfond 
Rahamaht sõltub CO2 ühikuhinnast 
enampakkumistel, see kõigub oluliselt. 
Prognoos 2021. a ca 19 miljonit eurot, 2022. 
a 21 miljonit eurot, 2021-2030 väga esialgsel 
hinnangul ca 300 miljonit eurot. 
Eesmärk on panustada kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisse, eelkõige 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
arendamise kaudu. 

- Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia 
programm – 25 miljonit  

- Vähese heitega (säästva) ühistranspordi arendamise 
programm – 15 miljonit 2021-2022. a 

CO2 „kvoodikauplemistulu“  
Rahamaht sõltub CO2 ühikuhinnast, 
enampakkumistel, see kõigub oluliselt . 
Prognoos 2021. a ca 29,5 miljonit eurot, 
2021-2024 väga esialgsel hinnangul 83 
miljonit (võib oluliselt muutuda).  
Eesmärk on panustada kliimaeesmärkide 
saavutamisse.  

- Avaliku sektori hoonete energiatõhusus (keskvalitsus, 
KOV) – 15 miljonit (2021.a) 

- Vähese heitega sõidukite kasutuselevõtt - 6 miljonit (2021. 
a) 

- Taastuvenergia lahendused koolides ja TA- asutustes – 5 
miljonit (2021. a) 

- Keskkonnasäästlikud energialahendused väikesaartel – 1,8 
miljonit (2021.a) 

- Auditid suuremates põllumajandusettevõtetes (1 mln 
2021.a) 
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- Rahvusvaheline KHG heitkoguste aruandlus 0,7 miljonit 
(2021. a) 

- Nüüdisaegsed jäätmete sorteerimissüsteemid 
haridusasutustes – rahastada alates 2022. a 

Ühtekuuluvuspoliitika (struktuuritoetused) 
Toetus Eestile 3,072 miljardit eurot 2021-
2027, sellest 57 mln on piiriülesed 
programmid (Eesti-Soome, Eesti-Läti jne).  
 
Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 
tegevuste maht 3,014 miljonit eurot, millest 
100 miljonit on tehniline abi programmide 
läbiviimiseks.  
 
Eesmärk on laias plaanis toetada 
piirkondade arengut, majanduskasvu, 
sotsiaalset sidusust jne.   

VV poolt otsustatud 29.09.2020.a 
Nutikam Eesti – 707 miljonit eurot 
- Innovatsioonivõimekuse kasvatamine -> ettevõtete TAI 

võimekuse ja teadlikkuse kasvatamine, teadmussiire, 
ettevõtete ja teadusasutuste koostööprogrammid 

- Teadusvõimekuse kasvatamine -> teadus- ja 
arendusasutuste ja kõrgkoolide koostöö, teadustaristu 
ühiskasutus, tippkeskused 

- VKEde konkurentsivõime suurendamine -> 
digitehnoloogiate kasutuselevõtt, ekspordivõimekuse 
toetamine, iduettevõtluse hoogustamine, 
ettevõtluskeskkonna parendamine 

- Digioskuste arendamine -> digipädevused, erialased 
digioskused, IT kirjaoskus 

- E-riigi arendamine -> digiteenuste arendamine avalikus 
sektoris, digitaristu, kompetentside kasvatamine, 
küberriskide haldamine 

Rohelisem Eesti –805,5 miljonit eurot 
- Energiatõhususe suurendamine -> korterelamute 

rekonstrueerimine 
- Säästlik energiatarbimine -> kaugküttevõrk, katelseadmed, 

biometaani kasutuselevõtu soodustamine 
- Kliimamuutustega kohanemine ja valmisoleku tõstmine -> 

päästevõimekus, sadeveesüsteemid, üleujutusriskide 
vähendamine 

- Ringmajandus ja roheinnovatsioon -> 
ringmajanduspõhised tootmismudelid, ohutu 
materjaliringlus, ettevõtete ressursitõhusus, 
jäätmekäitluse infrastruktuur 

- Suuremate linnapiirkondade säästev liikuvus -> Tallinna 
trammiliiklus, jalgrattateed, pargi&reisi, hoiukohad, 
reaalajatablood 

- Veemajandus -> ühisveevärgi korrastamine, liitumiste 
toetamine, individuaalsed lahendused 

Ühendatum Eesti – 565 miljonit eurot 
- Keskkonnasäästliku transpordi investeeringud -> Raudtee 

elektrifitseerimine, liiklusjuhtimissüsteemid 
- Maateetranspordi investeeringud -> TEN-T maanteed 

(2+1/2+2 Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn- Pärnu, 
interaktiivsed teeilmajaamad 

- Kiire interneti ühenduvuse parandamine -> 5G leviala 
tagamine transpordikoridoridel ning elu- ja 
ettevõtluspiirkondades, väga suure läbilaskevõimega 
juurdepääsuvõrkude rajamine turutõrkepiirkondades 

Sotsiaalsem Eesti – 574,15 miljonit eurot 
- Sotsiaal ja tervishoiu investeeringud -> 

hoolekandeasutused, erihoolekande teenuskohad, 



4 
 

integreeritud heaoluteenuste osutamise keskused, 
kogukonnapõhised teenusmajad eakatele 

- Pikaajalise hoolduse korraldus -> eestkostesüsteemi  
korrastamine, andmevahetuse parendamine ja protsesside 
digitaliseerimine, integreeritud sotsiaalse kaitse teenuste 
piloteerimine, teenused dementsusega inimestele, 
kogukondade ja KOVde võimestamine 

- Eesti keel ja lõimumine -> keeleõpe, uussisserändajate 
kohanemise toetamine, lõimumiskoolitused,  keelepraktika 
toetamine, töövahendusprogramm 

- Lapsed ja noored -> hariduse tugiteenused, 
noorsootöömeetmed, NEET tugiteenused, laste heaolu ja 
sotsiaalse kaasatuse suurendamine, noorte tööhõive 
soodustamine, teenused riskinoortele 

- Puudust kannatavad inimesed -> toidu- ja 
esmatarbekaupade pakkumine 

- Töövõimereform II ja terviseedendus -> püsiva 
töövõimekao ennetamine, ajutise töövõimetusega 
inimeste tööhõives püsimise toetamine, 
nõustamisteenused, rehabilitatsiooni teenused,  
töötervishoiuteenused 

- Õpe- ja ümberõpe ning tööturg -> kutsesüsteemi reform, 
täiskasvanute tasemeõpe,  vanemaealiste tööturul 
osalemine, õppekavade arendamine, 
täienduskoolitussüsteemi arendamine,  töökohapõhine 
õpe, õpeõppevõimaluste populariseerimine, õpetajate 
järelkasvu toetamine 

Inimestele lähedasem Eesti – 264 miljonit eurot 
- Linnapiirkondade arendamine -> targa linna piloodid (uued 

e-teenused, nutikad võrgud), avaliku linnaruumi 
kaasajastamine, alakasutatud alade taaselavdamine, 
tervislikke eluviise soosiv taristu 

- Regionaalne ettevõtlus ja kohalikud avalikud teenused -> 
avalike teenuste arendamine, põhikoolivõrgu 
korrastamine, KOV teenusdisain ja võimekuse tõstmine, 
tööstusalad, inkubaatorid, koostöökeskused ja klastrid, 
kaugtöö edendamine, turism ja kohaturundus 

 

Riigi poolt planeeritavate vahenditena lisanduvad veel ühtse põllumajanduspoliitika vahendid (1,35 

miljardit otsetoetused ja kokku 700 miljonit maaelu vahendid) ning sisejulgeolekuvaldkonna fondid 

(lõplik summa pole veel teada, maksimaalselt 100 miljonit eurot). 


