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EVEA esindatus SF valdkonnasEVEA esindatus SF valdkonnas
EL struktuurifondide rakendamine 2004EL struktuurifondide rakendamine 2004--20062006

•• Kommenteerisime Kommenteerisime RAKRAK’’ii
•• Osalesime kõigi Osalesime kõigi EASEAS’’ii programmide programmide 

ettevalmistavates ajurettevalmistavates ajurüünnakutesnnakutes
•• Osalesime Rahandusministeeriumi SF Osalesime Rahandusministeeriumi SF 

administratiivtadministratiivtöööögrupisgrupis
•• Esitasime kirjalikud ettepanekud Esitasime kirjalikud ettepanekud EASEAS’’ii, PRIA, , PRIA, 

KIKKIK’’ii ja INNOVE SF meetmete kohtaja INNOVE SF meetmete kohta
•• EVEA on esindatud 2., 3. ja 4. prioriteetide EVEA on esindatud 2., 3. ja 4. prioriteetide 

juhtkomisjonides (2004juhtkomisjonides (2004--2006)2006)
•• Esindatus Esindatus EASEAS’’ii ettevõtluse, ekspordi ja ettevõtluse, ekspordi ja 

turismi finantskomiteesturismi finantskomitees
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EVEA esindatus SF valdkonnasEVEA esindatus SF valdkonnas
EL struktuurifondide rakendamine 2007EL struktuurifondide rakendamine 2007--20132013

•• Osalesime RSKSi aluseks oleva Osalesime RSKSi aluseks oleva 
ettevõtluspoliitika vettevõtluspoliitika vääljatljatöööötamises (protsess  tamises (protsess  
veel jveel jäätkub)tkub)

•• Kommenteerisime Kommenteerisime RSKSRSKS’’ii kahes vooruskahes voorus
•• Kommenteerisime Maaelu arengustrateegiat Kommenteerisime Maaelu arengustrateegiat 
•• Oleme esindatud Ettevõtluse, infoOleme esindatud Ettevõtluse, infoüühiskonna, hiskonna, 

transpordi ja energeetika infrastruktuuri transpordi ja energeetika infrastruktuuri 
valdkondliku rakenduskava tvaldkondliku rakenduskava töööögrupis (MKM)grupis (MKM)

•• Oleme esindatud Maaelu strateegia ja Oleme esindatud Maaelu strateegia ja 
rakenduskava juhtkomisjonis (rakenduskava juhtkomisjonis (PõMPõM))
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UEAPME Struktuurifondide UEAPME Struktuurifondide 
ttöööögruppgrupp

•• UEAPME platvorm: UEAPME platvorm: 
-- maapiirkonna ettevõtluse maapiirkonna ettevõtluse 

mitmekesistamine mitmekesistamine –– prioriteediks!prioriteediks!
-- kodumaiste VKEkodumaiste VKE--de arendamine on de arendamine on 

ttäähtsaim SF kasutamise suund uutes EL htsaim SF kasutamise suund uutes EL 
riikides;riikides;

-- SF reeglistik vajab jSF reeglistik vajab jäätkuvat tkuvat 
lihtsustamist.lihtsustamist.
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EVEA põhiseisukohad SF osas EVEA põhiseisukohad SF osas 
(1)(1)

•• Protseduurireeglid Eestis on keerulisemad, Protseduurireeglid Eestis on keerulisemad, 
kui vanades EL riikideskui vanades EL riikides

•• Eesti on vabatahtlikult liigselt piiranud Eesti on vabatahtlikult liigselt piiranud 
abikõlblikke kulusid ja tegevusiabikõlblikke kulusid ja tegevusi

•• Ministeeriumide vahel puudub koostMinisteeriumide vahel puudub koostöööö ja ja 
ssüünergia lnergia lääbivate probleemide bivate probleemide 
lahendamiseks (nt. regionaalareng, lahendamiseks (nt. regionaalareng, 
ttööööhõive, maaelu, innovatsioon hõive, maaelu, innovatsioon ……) ) 
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EVEA põhiseisukohad SF osas EVEA põhiseisukohad SF osas 
(2)(2)

•• Vajalik on tegutsevate tootmisettevõtete Vajalik on tegutsevate tootmisettevõtete 
moderniseerimise toetamine Eestile moderniseerimise toetamine Eestile 
traditsioonilistel aladeltraditsioonilistel aladel

•• Otsustamise protsessi liigne Otsustamise protsessi liigne 
tsentraliseerimine on tsentraliseerimine on ““pudelikaelakspudelikaelaks””

•• Taotluste hindamismetoodikaTaotluste hindamismetoodika--avalikuks!avalikuks!
•• Programmide sisu vajab laiemat Programmide sisu vajab laiemat 

konsulteerimist kasusaajategakonsulteerimist kasusaajatega
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EVEA põhiseisukohad SF osas EVEA põhiseisukohad SF osas 
(3)(3)

•• MitteMitte--tehnoloogilise innovatsiooni tehnoloogilise innovatsiooni 
toetamine võrdselt kõrge tehnoloogiagatoetamine võrdselt kõrge tehnoloogiaga

•• Kohalikul ressursil ja sKohalikul ressursil ja säääästvatel stvatel 
tehnoloogiatel põhineva ettevõtluse tehnoloogiatel põhineva ettevõtluse 
toetaminetoetamine

•• Programmid avalikuProgrammid avaliku-- ja erasektori ja erasektori 
koostkoostööööks ks 
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EVEA tEVEA täähtsaimad saavutused htsaimad saavutused 
SF programmide parandamisel SF programmide parandamisel 
(1)(1)

•• Kulude abikõlbulikkus alates taotluse Kulude abikõlbulikkus alates taotluse 
registreerimisest (PRIA, EAS, KIK)registreerimisest (PRIA, EAS, KIK)

•• Paljude põhjendamatute nõudmiste Paljude põhjendamatute nõudmiste 
kaotamine programmide reeglistikust kaotamine programmide reeglistikust 

•• Teenindusettevõtluse laiem toetamine Teenindusettevõtluse laiem toetamine 
(PRIA)(PRIA)

•• Toetatavate tootmisvaldkondade Toetatavate tootmisvaldkondade 
laiendamine (PRIA)laiendamine (PRIA)



Marina Kaas, EVEA 2006Marina Kaas, EVEA 2006

EVEA tEVEA täähtsaimad saavutused htsaimad saavutused 
SF programmide parandamisel SF programmide parandamisel 
(2)(2)

•• Ettevõtete kEttevõtete küütestesüüsteemide toetamine steemide toetamine EASEAS’’ii
infrastruktuuri programmisinfrastruktuuri programmis

•• EAS Stardiabi piirmEAS Stardiabi piirmäääära tõstmine 100 000ra tõstmine 100 000--
st 160 000 st 160 000 EEKEEK’’nini (taotlesime kuni 500 000 EEK)(taotlesime kuni 500 000 EEK)

•• Maaettevõtluse toetuse piirmMaaettevõtluse toetuse piirmäääära tõstmine      ra tõstmine      
30 00030 000--st 150 000 st 150 000 EUREUR’’nini (PRIA)(PRIA)

•• Aianduse lisamine Aianduse lisamine abikõlbulikeabikõlbulike tegevuste hulka tegevuste hulka 
(PRIA)(PRIA)
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EVEA tEVEA täähtsaimad saavutused htsaimad saavutused 
SF programmide parandamisel SF programmide parandamisel 
(3)(3)

•• ÄÄrahoitud rahoitud EASEAS’’ii Stardiabi programmi muutmine Stardiabi programmi muutmine 
vaid vaid ““gazellidegazellide”” programmiksprogrammiks

•• Loodud lihtsustatud toetusskeem alustavale Loodud lihtsustatud toetusskeem alustavale 
““elustiilielustiili”” ettevõtjaleettevõtjale

•• EASEAS’’ii Infrastruktuuri programmist on vInfrastruktuuri programmist on väälistatud listatud 
suurettevõtted ja omavalitsused suurettevõtted ja omavalitsused 

•• ÄÄrahoitud PRIA vrahoitud PRIA vääikeettevõtluse meetme 3.3 ikeettevõtluse meetme 3.3 
(Majandustegevuse mitmekesistamine) (Majandustegevuse mitmekesistamine) 
sulgemine sulgemine 
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Tulevase perioodi saavutusedTulevase perioodi saavutused
(RSKS ja valdkondlikud poliitikad) (RSKS ja valdkondlikud poliitikad) 

•• TTööööstuse moderniseerimise investeeringute stuse moderniseerimise investeeringute 
toetused on seestoetused on sees

•• Mittepõllumajandusliku maaettevõtluse Mittepõllumajandusliku maaettevõtluse 
rahastamise osakaalu suurendamine rahastamise osakaalu suurendamine MMASAS’’isis

•• Loomemajanduse toetamineLoomemajanduse toetamine
•• Stardiabi jStardiabi jääääb!b!
•• Ettevõtjate Ettevõtjate üühendustele suunatud meetmed hendustele suunatud meetmed 
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Probleemid ja jProbleemid ja jääreldusedreldused
•• KaasarKaasarääääkimise võimalusi on paljukimise võimalusi on palju

kuid reaalselt mõjutada protsesse on vkuid reaalselt mõjutada protsesse on vääga raskega raske

•• KaasarKaasarääääkimine nõuab palju ressurssekimine nõuab palju ressursse, , millemille
tõttu ltõttu löööögile pgile pääääsevad vaid suurimad sotsiaalpartneridsevad vaid suurimad sotsiaalpartnerid

•• VVO võimekus kaasarVVO võimekus kaasarääääkimiseks on kimiseks on 
reeglina madal reeglina madal ning riik peaks huvituma selle ning riik peaks huvituma selle 
tõstmisesttõstmisest

•• Kaasatus ei pruugi tKaasatus ei pruugi täähendada arvestamisthendada arvestamist,    ,    
kuna ametnik alati kuna ametnik alati ““teab pareminiteab paremini””

•• Konsultatsioon on tihti formaalneKonsultatsioon on tihti formaalne,                ,                
sest tempo on taas kruvitud meeletuks ning tsest tempo on taas kruvitud meeletuks ning täähtaeg on htaeg on 
ttäähtsam, kui asja sisu htsam, kui asja sisu 
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TTÄÄNAN!NAN!

evea@evea.eeevea@evea.ee
www.evea.eewww.evea.ee

mailto:evea@evea.ee
http://www.evea.ee/
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