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▪ Maht: 1,1 mld € (100% EL toetus) + laen kuni 1,9 mld €

Kasutusulatus: Euroopa semestriga seotud reformid ja investeeringud:  
� majanduslik, sotsiaalne ja regionaalne ühtekuuluvus
� rohe- ja digipööre
� tervishoid
� konkurentsivõime 
� vastupidavus
� haridus ja oskused
� teadusuuringud ja innovatsioon 
� arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv
� töökohtade loomine ja investeeringud
� finantssüsteemide stabiilsus

Taaskäivitamise rahastu (RRF)



• Maht Eestile- 1,1 mld €

• 100% EL toetus

• 20% fondi mahust digipöördesse, 37% fondi mahust rohepöördesse

• kohustused tuleb üles võtta kolme aastaga, sh 70% 2022. a. lõpuks ja 

30% 2023 a. lõpuks 

• abikõlblikkus alates 1.02.2020, valmimine august 2026

• tulemuspõhine instrument: maksed tehakse vahe- ja lõppeesmärkide 

saavutamisel

• kasutamise aluseks Taaskäivitamiskava (RRP)

Taaskäivitamisrahastu (RRF) olulisemad parameetrid



Taaskäivitamiskava (RRP)
Esitamise aeg: 15.oktoober 2020- 30.aprill 2021.a.

Sisu: 
- kuidas panustavad valitud reformid ja investeeringud fondi eesmärkidesse;
- kavandatud vahe-eesmärgid, sihid ja soovituslik ajakava; 
- reformide ja investeeringute hinnanguline kogukulu koos põhjendusega, kuidas see on 

vastavuses eeldatava mõjuga majandusele ja tööhõivele; 
- kava tõhusa rakendamise kord, sh kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning nendega seotud 

näitajad.

Kava kinnitamine: 
- KOM hinnang kahe kuu jooksul; 
- Nõukogu otsus (kval. häälteenamus) KOM ettepaneku alusel rakendusaktiga nelja nädala 

jooksul.



• Fondi kasutusulatus 
• 2019, 2020 KOM riigipõhised soovitused
• Strateegia „Eesti 2035“
• Riiklik kliima- ja energiakava ning Eesti kliimaambitsiooni 

tõstmise võimaluste analüüs 
• Valdkondlikud arengukavad (sh TAIE, IKT uuendatav 

arengukava)
• Majanduse elavdamise ekspertkogu ettepanekud
• Sotsiaalpartnerite ettepanekud

Millest planeerimisel lähtume?



1) COVID-19 pandeemiale reageerimise võimekuse tõstmine 
(sh tervishoiu valdkonnas) ja majandust toetavad meetmed; 

2) sotsiaalse turvavõrgu piisavuse suurendamine; 

3) avaliku sektori investeerimisprojektide elluviimise 
kiirendamine ja erainvesteeringute edendamine keskendudes 
üleminekule rohelisele majandusele ja digitehnoloogiale; 

4) rahapesuvastase raamistiku tugevdamine

Riigipõhised soovitused 2020. a.



reform/investeering Summa (mln €)
Majanduse digipöörde toetamine ettevõtetes
tööstuse, transpordi, logistika, ehitus- ja turismisektori ettevõtete protsesside 
digitaliseerimiseks ja reaalajas andmete edastuseks, e-ehituse arendamine, digilahenduste 
prototüüpimise ja arenduse toetusmeede ettevõtetele, standardiloome ja juurutamine.

73

Ettevõtete rohefond, mis panustab investeeringutega innovaatilistesse 
tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse, mille ärimudel põhineb säästval arengul; 
strateegilisteks valdkondadeks on energeetika, põllumajandus, toiduainetetööstus, transport 
ja logistika, materjalide ja keemiatööstus ning keskkond

100

Uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu programm 
Ressursitõhususe tõstmine tööstusettevõtetes, jäätmete ringlussevõtuprojektid, uuenduslike 
ressursitõhusate roheehnoloogiate kasutuselevõtt.
Tootmisettevõtte ärimudeli toetus, et toetada tootmissektori dekarboniseerimist ja 
ringmajandust võimaldavate uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu
Bioressursside väärindamise demoprojektid põllumajanduses, metsanduses, kalanduses, 
vesiviljeluses ja toidutööstuses.

50,8

Ettevõttetele suunatud plaanid



reform/investeering Summa (mln €)
Ettevõtlusele suunatud meetmed energeetika valdkonnas
Tööstusalade juures elektri tootmisseadmete elektrivõrguga liitumise toetamine eesmärgiga 
hoogustada energia tootmise ja tarbimise koondumist tööstusalades. 
Pilootprojektid suvise energiatoodangu salvestamiseks ning talvise tipukoormuse ajal 
fossiilkütuste asemel kasutamiseks.

20

Ettevõtete ekspordivõimekuse toetamine välisturgudel 40

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine 50

Ettevõttetele suunatud plaanid



reform/investeering Summa (mln €)

Korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamine 73,4
Riigi IT-baasteenuste reform: töökoha- ja servermajutusteenuste 
ümberkorraldamine digiriigi kestlikkuse tagamiseks; rahvastikuregistri ja 
rahapesu andmebüroo IT arendus

60,2

Avalike digiteenuste reform: ettevõtjatele ja kodanikele riigi teenuste 
muutmine sündmuspõhiseks, proaktiivseks ja kõnekrati abil kasutatavaks 

58,3

Viimane miil 24,29

Transport (KOV kergliiklusteed, Rohuküla raudtee, Tallinna Vanasadama 
trammiliin)

65

Energeetika investeeringud võrgu tugevdamisse 25

Kliimamuutustega kohanemise meetmed 15

Tervishoid (Tallinna haigla, kiirabi-lennuteeenuse väljaarendamine) 435,56

Muud investeeringud ja meetmed



Aeg Tegevus
dets 2020-jaan 2021 Taastekava koostamine, konsultatsioonid 

sotsiaalpartneritega, dialoog KOMiga
jaan 2021 regionaalsed seminarid sotsiaalpartneritega, taastekava

eelnõu valmimine, dialoog KOMiga
veebr 2021 kava eelnõu avalikustamine, dialoog KOMiga

märts 2021 Eelnõu täiendamine, tulemuste avalikustamine, dialoog 
KOMiga

aprill 2021 Eelnõu esitamine VV-le ja seejärel KOMile

mai-juuni 2021 Ametlikud läbirääkimised KOMiga

juuli 2021 Kava kinnitamine Euroopa Nõukogus

Planeerimisprotsessi ajakava


