
Eestil on võimalik saada Eu-
roopa Liidu taastekavast ligi-
kaudu miljard eurot, et toeta-
da investeeringuid ja reforme, 
mis on vajalikud majanduse 
pikaajaliseks taastumiseks, 
majanduse ja sotsiaalse vastu-
pidavuse suurendamiseks ning 
rohe- ja digiülemineku toeta-
miseks. 

Valitsus kinnitas Eesti taas-
tekava 17. juuni istungil ja esi-
tas selle Euroopa Komisjonile. 
Pärast ametlike läbirääkimiste 
lõppu annab Euroopa Komis-
jon kavale omapoolse hinnan-
gu ja esitab selle Euroopa Lii-
du Nõukogule kinnitamiseks. 
Taastekava täpne maht peaks 
selguma 2022. aasta juunis. 

Üle poole rahast läheb 
rohe- ja digipöörde 
toetamiseks 

Eesti taastekava olulisemad 
investeeringud on seotud ro-
he- ja digipöördega, kuhu on 
plaanis suunata kokku üle 600 
miljoni euro. Eesti taasteka-
va rohevaldkonna investee-
ringute üks peamisi sihtrüh-
mi on ettevõtjad. Rahastust on 
plaanis toetada ettevõtete ro-
hepööret spetsiaalse rohefon-
di kaudu, mis toetab uuendus-
like ja ressursitõhusate rohe-
tehnoloogiate kasutuselevõttu 
ja ressursitõhususe tõstmist, 
bioressursside väärindamist, 
vesiniku terviktehnoloogiate 
kasutuselevõttu ning rohepöö-
ret toetavate oskuste arenda-
mist.

Peale selle on plaanis toe-
tada korterelamute ja väikee-
lamute energiatõhususe suu-
rendamise investeeringuid, 

TAASTERAHASTU EESMÄRK ONTAASTERAHASTU EESMÄRK ON
• edendada ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
   ühtekuuluvust, suurendades liikmesriikide vastupidavust, 
   kriisiks valmisolekut, kohanemisvõimet ja majanduse 
   kasvupotentsiaali.
• leevendada kriisi sotsiaal- ja majandusmõju, eelkõige naistele, 
   aidata kaasa Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele, 
   toetada rohepööret, aidates kaasa 2030. aastaks kehtestatud 
   liidu kliimaalaste eesmärkide saavutamisele ja 2050. aastaks 
   kehtestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele.
• toetada digipööret, aidates seeläbi kaasa ülespoole suunatud 
   majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele, liidu majanduse 
   kestliku kasvu ja lõimimise taastamisele ning edendamisele.
• aidata kaasa uute kvaliteetsete töökohtade loomisele ning liidu 
   strateegilisele autonoomsusele kõrvuti avatud majandusega, 
   luues Euroopa lisaväärtust.

Ligemale miljard eurot majanduse elavdamiseks
samuti tugevdada elektrivõr-
ku, hoogustada tööstusaladel 
keskkonnasäästlikku energia-
tootmist ja viia ellu energiasal-
vestuse pilootprojekte.

Transpordivaldkonnas on 
plaanis RRFi toel rahastada 
säästva liikuvusega seotud 
raudtee- ja trammiliikluse in-
vesteeringuid. 

Digipöörde raames on plaan 
toetada koos digioskuste aren-
damisega investeeringuid et-
tevõtete protsesside digitali-
seerimiseks ja automatiseeri-
miseks, samuti ehitussektori 
e-platvormi loomist ning sel-
lega seotud innovaatiliste di-
gilahenduste prototüüpimist. 
Lisaks on plaanis viia ettevõt-
jatele ja kodanikele suunatud 
avalikud digiteenused uuele 
arengutasemele − sündmus-
põhiseks ja etteaimatavaks −, 
parandades ühtlasi avaandme-
te kättesaadavust ja võtmere-
gistrite andmekvaliteeti, ning 
tagada digiriigi pilvetaristu 
kestlikkus. Toetatakse ka nn 
viimase miili internetiühendu-
se kättesaadavust turutõrke-
piirkondades.

Tervishoiuvaldkonnas on 
prioriteediks Tallinna haig-
la projekteerimise ja ehitu-
se rahastus koos kiirabi-len-
nuteenuse väljaarendamise-
ga. See võimaldaks pealinnas 
läbi viia haiglate struktuur-
se reformi, mille eesmärk on 
nii meditsiinipersonali kui ka 
tehnilise baasi võimekuse pa-
rem ärakasutamine, tänapäe-
vaste ravitingimuste loomi-
ne nii Harjumaa kui ka teis-
te maakondade elanikele, era-
korralise abi reaktsioonikii-
ruse tõstmine − eriti keskus-

test kaugemates piirkonda-
des − ning tervishoiukriisi-
dele vastupanu võime kasva-
tamine. Sotsiaalkaitse vald-
konnas on kavandatud rahas-
tada tööturumeetmete pakku-
mist noortele. 

Suurim investeering läheb 
Tallinna haigla rajamiseks 

Eesti valitsuse ettepane-
kus on esile toodud ka mõned 
konkreetsed investeeringud. 
Sellest suurim summa − 280 
miljonit eurot − on planeeri-
tud Tallinna haigla projektee-
rimiseks ja ehitamiseks. Näi-
teks 34 miljonit on mõeldud 

Läänemaal Rohuküla raudtee 
ja 31 miljonit eurot pealinna 
Ülemiste reisiterminali raja-
miseks ning 26 miljonit Tal-
linna vanalinna sadama tram-
miliini ehituseks. Kergliiklus-
teede ehituseks on väljaspool 
suuri linnakeskusi mõeldud 5 
miljonit eurot, millele hakka-
vad konkureerima väiksemad 
omavalitsused. 

Suuremale osale taasteka-
vas kavandatud investeerin-
gute toetusele tulevad avali-
kud konkursid, kus on võima-
lik osaleda ka Ida-Virumaa et-
tevõtetel, asutustel ja omava-
litsustel. 

Eesti valitsuse poolt Euroopa Komisjonile saadetud miljardi jaotamise ettepanek. RRF.EE

"Hoonete soojustamine on sel-
les taastekavas üks olulise-
maid valdkondi Ida-Virumaa 
jaoks. Sellega tuleb nagunii pi-
devalt tegelda. Taastusraha 
annab selleks lisavõimalusi," 
ütles teabekeskuse Europe Di-
rect Jõhvi kontaktpunkti esin-
daja Margus Ilmjärv. 

Osa ligemale miljardi eu-
ro suurusest taastekavast on 
valitsuse ettepanekul suuna-
tud konkeetsete objektide, näi-
teks Tallinna haigla rajamise-
le. Hoone energiaefektiivsu-
se suurendamise kava on sa-
mas mõeldud kasutamiseks 
üle Eesti.

Toetusega saab katta 
poole kuludest 

Euroopa Komisjoni Ees-
ti esinduse majandusnõunik 
Ave Schenk-Lukas tõi esile, et 
selle meetme puhul ei eeldata 
Ida-Virumaal ilmtingimata ko-
gu hoone renoveerimist, võib 
teha ka üksikuid töid, näiteks 
vahetada välja aknad. Ida-Vi-

rumaa on arvatud piirkonda, 
kus kulutustest hüvitatakse 
kuni 50 protsenti. 

Schenk-Lukas ütles, et 
Eesti taastekava on Euroo-
pa Komisjonis kinnitamisel. 
Seejärel töötatakse välja ra-
ha taotlemise ja kasutami-
se täpsemad tingimused ja 
reeglid. 

Margus Ilmjärv leiab, et va-
litsus võiks suunata seda ra-
ha ka eraisikutele oma maja-
de katustele päikesepaneelide 
paigaldamiseks. "Kui inimesed 
toodavad ise päikesepaneeli-
de abil osagi oma tarbitavast 
elektrist, siis see on juba suur 
asi," ütles ta.

Päikesepaneelid on küll iga 
aastaga odavamaks muutunud, 
kuid praegu kõhklevad ikka-
gi paljud majaomanikud, kas 
tasub neid paigaldada, pelja-
tes pikka tasuvusaega. "Kui 
selleks saaks toetust kas või 

10 või 20 protsenti, siis saaks 
päikeseenergia kasutamine 
märksa rohkem hoogu," arvas 
ta, lisades, et see oleks ühtae-
gu kasulik majapidamistele ja 
aitaks mõõdukal moel ka rohe-
pööret ellu viia. 

Toetus digipöörde ja 
rohepöörde tegemiseks 

Ave Schank-Lukas sõnas, 
et Ida-Virumaa ettevõtetel ta-
suks uurida võimalusi taotleda 
taastekavast toetust digipöör-
de ja rohepöörde tegemiseks 
oma tootmisprotsessis. Neid 
toetusi saavad taotleda kõik 
ettevõtted sõltumata sellest, 
mis piirkonnas nad Eestis te-
gutsevad. "Üldine eesmärk on 
viia tootmine üle rohelisema-
tele alternatiividele, rakenda-
des näiteks ringmajanduse põ-

himõtteid või väärindades bio-
ressursse," ütles ta. 

Margus Ilmjärv julgustab 
Europe Directi Jõhvis ja Nar-
vas asuvatest esindustest uu-
rima toetuste saamise võima-
lusi. Tema sõnul on paljud et-
tevõtted oma tegevust digitee-
rinud juba palju aastaid, ku-
na see võimaldab säästa kulu-
tusi, tugevdada konkurentsi-
võimet ja muuta oma tegevust 
kasumlikumaks. Samas ei ole 
paljudel väiksematel ettevõ-
tetel, kes saavad aru, et nad 
vajavad samuti uusi digitaa-
lseid lahendusi, selleks vaba 
raha, kuna nende väljatööta-
mine on kallis.

"Nüüd on tekkimas uued 
võimalused saada selleks toe-
tust ja seda on mõistlik kasu-
tada," ütles ta. 

Taastekava kaudu lisanduv toetus peaks andma hoogu elamu-
te soojustamisele ka Ida-Virumaal. PEETER LILLEVÄLI

EUROPE DIRECTI 
KONTAKTPUNKTID VIRUMAAL

Jõhvis: Keskväljak 4, 41531, 
ärikeskus Tsentraal, konsultandid 
Margus Ilmjärv ja Lauri Jalonen. 
Narvas: Paul Kerese 3, 20309, 
Kerese keskus, konsultandid 
Tatjana Zamorskaja ja Pille Sööt.

IDA-VIRUMAAL SAAB KATTA POOL KULUDESTIDA-VIRUMAAL SAAB KATTA POOL KULUDEST
Korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise 
toetusmahud erinevad piirkonniti.
30 protsenti: Tallinnas ja Tartus.
40 protsenti: Tallinna ja Tartu ümbruses, Elvas, Haapsalus, 
 Keilas, Kohilas, Kuressaares, Maardus, Otepääl, Paikusel, 
 Pärnus, Rakveres, Raplas, Saugas, Uuemõisas, Viljandis.
50 protsenti: ülejäänud Eestis, kaasa arvatud kogu Ida-Virumaal. 
Meetme rakendamise aeg: korterelamutel kuni aastani 2026, 
 väikeelamutel 2024. 

Allikas: rahandusministeerium

Elamute soojustamiseks tuleb 
Euroopa Liidult 47 miljonit eurot
Eesti soovib Euroopa 
Liidu taastekavast 
47 miljonit suunata 
elamute energiaefektiiv-
suse suurendamiseks.


