Saare maakonna tegevuskava 2019-2022
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Eesmärk 1 Saare maakonnas on parim elukeskkond Eestis koos majandusarengut toetava ettevõtluskeskkonnaga
Tegevussuund 1.1 Ettevõtlust edendavad meetmed

Tegevus 1.1.1. Kõrgema lisandväärtuse ja
ekspordimahtude kasvatamise toetamiseks
arenguprogrammide käivitamine ja ettevõtjate
nõustamine (sh digitaliseerimise ja automatiseerimise
valdkonnas). Toetusmeetmete info koondamise analüüs
ja ettepanekute tegemine. Mentorprogrammid,
ettevõtete külastused, konkursid.
x

Tegevus 1.1.2. Koostööprogrammide käivitamine
teadus- ja haridusasutuste ning ettevõtete vahel.
Kõrgtehnoloogiliste (toote)arendusvõimaluste
väljaarendamine, tehnoloogiasiirde ning tootearenduse
toetamine teadus- ja arendustegevusega.
50 000

x

50 000

x

50 000

x

arengurahad,
omavalitsuste
eelarve, PATEE SAK

omavalitsused

50 000

arengurahad,
Saaremaa valla
eelarve

Kõrgkoolid,
SAK

Omavalitsused

Tegevus 1.1.2.1. Meretoorme väärindamise õppesuuna
loomine Saaremaal
70 000

x

Tegevus 1.1.2.2. Meretoorme väärindamise teadus- ja
arendustegevuse käivitamine Saaremaal
Tegevus 1.1.3. Maakonna võimaluste aktiivne,
läbimõeldud ja strateegiline turundus, sh koostöös
Saarte Koostöökogu ja EHTNE tootemärgisega, sh ekampaaniad erinevatele sihtrühmadele – (vähemalt 2 ekampaaniat aastas), maakonna infoportaali käivitamine 124 660

x

x

x

MATA toetus
(sh omafin)

TTÜ

omavalitsused,
ettevõtjad

70 000

x

MATA toetus
(sh omafin)

TTÜ

omavalitsused,
ettevõtjad

x

Saaremaa valla omavalitsused,
toetus, PATEE, SAK, MTÜ
MATA toetus
Visit Saaremaa SKK

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

x

Tegevus 1.1.3.1. Kultuuri- ja turundusürituste
läbiviimiseks vajaliku portatiivse välilava
kasutamisvõimaluse loomine

66 667

X

X

X

Tegevus 1.1.3.2. Maadeavastaja F.G. von
Bellingshauseni mälestuse jäädvustamine

66 667

X

X

X

Tegevus 1.1.3.4. Saaremaa Ralli 2019
korraldamistegevused ürituse tulemuslikuks
läbiviimiseks

40 000

X

SAK

Tegevus 1.1.4. Loomemajanduse ja -inkubaatorite
algatamise soodustamine. Saarte Filmifondi tegevuse
toetamine.

x

Tegevus 1.1.5. Regionaalse innovatsioonisüsteemi
rakendamine, sh väikelaevaehituse kompetentsikeskuse
tegevus, innovatsiooni toetavad hanked, õppekavade
täiendamine ja uute rakendamine, rakendusuuringute
kasutamine, biomajandus.
x
Tegevus 1.1.6. Arengukiirendi/inkubatsiooni
käivitamine maakonnas
Tegevus 1.1.7. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
toetamine – ettevõtlik kool, ettevõtlusõpe, noorte
ettevõtlikkuse võrgustik. Stipendiumide käivitamine
koostöös erasektori/tööandjatega.

x

x

x

x

Tegevus 1.1.8. Kaugtöövõimaluste tekkimise
soodustamine ja vastava taristu loomine

x

x

Tegevus 1.1.9. Ettevõtete innovatsioonifondi loomise
analüüsi läbiviimine

x

omavalitsuste
eelarved,
PATEE

omavalitsused,
SAK

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

TTÜ
Meremajandus- omavalitsused,
keskus
SAK

x

arengurahad,
omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

SAK

x

omavalitsuste
eelarved,
PATEE

SAK,
omavalitsused

haridusasutused

x

arengurahad,
omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

x

arengurahad,
omavalitsuste
eelarved

SAK

SKK

riigi toetus,
Saaremaa ja
Muhu valdade
eelarved

omavalitsused

erasektor

omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

SAK

x

x

x

x

x

Tegevus 1.1.10 Kaasaegse elamufondi rajamine
Saaremaa, Muhu ja Ruhnu üürituru võimaluste
parandamiseks

x

x

x

x

Tegevus 1.1.11. Välisdelegatsioonide vastuvõtmisel ja
välisvisiitide korraldamisel ettevõtjate kaasamine

x

x

x

x

2 837 642

Tegevus 1.1.12. Investorteenuse olemasolu tagamine
regioonis. Piirkonna võimaluste turundamine ja
investoritele väärtuspakkumiste koostamine

x

x

x

x

Tegevus 1.1.13. Tööstusalade loomiseks vajalike
tegevuste elluviimine

x

x

x

x

x

x

Tegevus 1.1.14 Maksuerisuste loomine

Tegevus 1.1.15. PATEE programmi rakendamine
Tegevussuund 1.2 Elukeskkonda arendavad
meetmed

riigi toetus,
PATEE
riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

EAS, SAK

omavalitsused

omavalitsused

MKM, RM,
SAK

RM

SAK

64 020

143 885

110 200

64960

Tegevus 1.2.1. Regionaalarengu toetusprogrammide
väljatöötamine ja rakendamine, KOP

55 000

x

x

x

Tegevus 1.2.1. Regionaalarengu toetusprogrammide
väljatöötamine ja rakendamine, hajaasustus programm

300 000

100 000

100 000

100 000

riigi toetus
riigi toetus,
(2019)
omavalitsuste
eelarved

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

Tegevus 1.2.2. Maakonna tervise- ja heaoluprofiili
koostamine ja elluviimine

x

x

x

383 065

Riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved (omafin
Saaremaa vald
94%, Muhu 6%)

Saaremaa vald

Muhu, Ruhnu,
SAK

omavalitsused

SAK

Tegevus 1.2.2.1. Kuressaare Haigla kopteriplatsi
rajamise toetamine

150 808

Tegevus 1.2.3. Eraldi Saare maakonna programmi
loomine

x

x

x

x

riigi toetus

RM

Tegevus 1.2.4. Riigipalgaliste töökohtade maakonda
toomine (vähemalt 30 töökohta).

x

x

x

x

riigi toetus

RM

Tegevus 1.2.5. Riigi teadus- ja arendusasutuse filiaali
toomine maakonda.

x

x

x

x

Tegevus 1.2.6. Kõrvalmaanteede tolmuvaba katte alla
viimine.

400 000

x

x

x

Tegevus 1.2.7. Kaitseliidu lasketiiru rajamine.
Tegevus 1.2.8 Vabatahtliku merepääste üksuste
tegevuseks vajaliku taristu loomine
Tegevus 1.2.9. Väärtuslike põllumajandusmaade piiride
ja kasutustingimuste täpsustamine

arengurahad
riigi ja
omavalitsuste
eelarved

Ministeeriumid

riigi toetus

Ministeeriumid

riigi toetus

Ministeeriumid

riigi toetus

Ministeeriumid

omavalitsused

MKM

Eesmärk 2 Saare maakonnas kasutatakse
taastuvenergiat olulises mahus, tagatud on energia
varustuskindlus
Tegevussuund 2.1. Energiamajanduse arendamine
Tegevus 2.1.1. Bioressursside väärindamise ja nende
kestliku majandamise toetamine läbi vastavate
toetusmeetmete

Tegevus 2.1.2. Biosfääri kaitseala keskuse loomine
Saaremaal

Tegevus 2.1.2. Päikeseenergia kasutamise edendamine
läbi toetusmeetmete.
Tegevus 2.1.3. Nn targa energia kasutamine,
taastuvenergia lahenduste kasutamine ühistranspordis

x

x

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

66 667

x

x

x

MATA toetus
(sh omafin)

omavalitsused

x

x

x

x

riigi toetus

omavalitsused

SAK

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

SAK

x

SAK

Tegevus 2.1.4. Maakonda kolmanda jäätmejaama
rajamine, tagades kõikides jäätmete sorteerimise
edasise kasutuse huvides.

Tegevus 2.1.5. Ringmajanduse arendamine (koolitused
ja taristu), jäätmete kogumise uuenduslike võimaluste
kasutamise soodustamine
Tegevus 2.1.5.1. Maasi jäätmejaama arendamine

x

Tegevus 2.1.8. Maakonna energiabilansi ning
taastuvenergia ja energiatõhususe rakenduskava
koostamine
Tegevus 2.1.9. Energiaühistute ning väike- ja
mikrotootmise edendamine
Tegevus 2.1.10 Aktiivne osalus üle-euroopalises saarte
energiavarustusega tegelevates võrgustikes ja
programmides oskusteabe, välisrahastusvõimaluste ja investeeringute kindlustamiseks

omavalitsused

omavalitsuste
eelarved,
PATEE, MATA
toetus
omavalitsused

x

x

x

x

150 808

X

X

X

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

x

x

x

omavalitsuste
eelarved

Kuressaare
Soojus

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

omavalitsused

x

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

Saaremaa vald

x

x

riigi toetus

omavalitsused

x

x

riigi toetus

omavalitsused

Tegevus 2.1.6. Biomassil põhineva elektri ja soojuse
koostootmise edendamine
Tegevus 2.1.7. Avalike hoonete soojustamine ja
automaatsete energiavarustuslahendustega katmine,
kaasates selleks projektide korras välisvahendeid.

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

1 528 680

10 000

x

x

x

x

x

SAK

SAK

Tegevus 2.1.11. Maakonna varustuskindluse tõstmine
(alajaamade optimeerimised, liinide muudatused) ja
Eesti põhivõrgu laiendus uute elektritoojate ja
suurtarbijate liitumise võimaldamiseks.

x

x

x

Tegevus 2.1.12 1.12. Autonoomsete kütte- ja
elektrivarustuslahenduste loomine väljaspool
maakonnakeskust eelistatult sealsete ettevõtetega
ühisprojektide ja välisvahendite kaasamise näol.

x

x

riigi toetus

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

Elering,
Elektrilevi

Eesmärk 3 Saare maakond on ühendatud Eestisiseselt ja rahvusvaheliselt vajadustele vastavate ja
kvaliteetsete ühendustega.
Tegevussuund 3.1. Ühenduste arendamine

Tegevus 3.1.1. Tegevused rahvusvaheliste regulaarsete
lennuliinide käivitamiseks
x

x

x

x

arengurahad

MKM,
omavalitsused
MKM,
omavalitsused

Tegevus 3.1.2. Tegevused rahvusvaheliste regulaarsete
laevaliinide käivitamiseks
x

x

x

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

Tegevus 3.1.3. Kogukonna vajadustele vastavate Eestisiseste lennuühenduste kättesaadavuse ja kvaliteedi
arendamine
x

x

x

x

riigi toetus

MKM,
omavalitsused

Tegevus 3.1.4. Kogukonna vajadustele vastava
parvlaevaühenduse kättesaadavuse ja kvaliteedi
tagamine mandriga ja Ruhnu ja Saaremaa vahel, sh
aastaringselt Kuivastu-Virtsu, Virtsu-Kuivastu graafik
35-minutiliste vahedega väljumistega, 3. kaasaegse
parvlaeva liinile toomine.

x

x

x

riigi toetus

MKM

x

SEL

Tegevus 3.1.5. Kogukonna vajadustele vastava
parvlaevaühenduse kättesaadavuse ja kvaliteedi
tagamine Hiiumaaga, sh väljumiste kasv kummalgi
poolel.

Tegevus 3.1.6. Laevaühenduse taastamine Lätiga

x

x

Tegevus 3.1.6.1. Mõntu-Ventspils laevaliini käivitamise
turundustegevused

x

x

40 000 x

x

x

x

x

riigi toetus

MKM

x

arengurahad,
Saaremaa valla
eelarve

Saaremaa vald

x

MATA toetus
(sh omafin)

Saaremaa vald

MKM

MKM,
Ventsipilsi
omavalitsus ja
Vabasadam

Tegevus 3.1.7. Maakonna lennujaamade (Kuressaare,
Ruhnu) investeeringud lähtuvalt vajadustest

x

x

x

x

arengurahad,
riigi toetus

Tegevus 3.1.8. Püsiühenduse loomiseks vajalike
tegevuste elluviimine (sh eriplaneeringu algatamine,
käsitlemine riigi vastavates arengukavades).

x

x

x

x

riigi toetus

Ministeeriumid

Tegevus 3.1.9. Interneti püsiühenduse kättesaadavuse
suurendamine

x

x

x

x

riigi toetus

Elektrilevi

omavalitsused

x

riigi toetus,
omavalitsuste
eelarved

Omavalitsused

MTÜ-d, Saarte
Kalandus

Tegevus 3.1.10 1.10. Väikesadamate arendamine

x

x

Lühendid:
PATEE - piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
SAK - sihtasutus Saare Arenduskeskus
MATA toetus - maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

x

Lisa Saaremaa
Vallavolikogu
23.05.2019. a
otsusele nr
3/67
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