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KOKKUVÕTE  

1. Taustteave 

Euroopa Liidu tegevuse üks põhisammas on ühtekuuluvuspoliitika rakendamine 
struktuurifondide abil. Praegusel programmitöö perioodil (2007–2013) on selleks eraldatud 
35,7% ELi eelarvest (ligikaudu 347 miljardit eurot). Võttes arvesse, et Euroopa Liidus on 
praegu kõige raskem majanduslangus alates 1930. aastatest, pakuvad need fondid 
märkimisväärseid võimalusi töökohtade loomiseks ja investeerimiseks nii olemasolevate 
ettevõtete arengu toetamise vormis kui ka julgustades potentsiaalseid ettevõtjaid uusi 
ettevõtteid looma. Viimase kolme aasta jooksul on ligikaudu 27% olemasolevatest 
rahastamisvahenditest ehk 93 miljardit eurot investeeritud töökohtade loomisse ja 
majanduskasvu Euroopas. 

EL on oma ühtekuuluvuspoliitika vahendid töötanud välja viimase neljakümne aasta 
jooksul. Selle aja jooksul on palju tähelepanu pööratud fondide tulemuslikkuse 
analüüsimisele ning vajalike muudatuste kindlakstegemisele, vastuvõtmisele ja 
elluviimisele. Viimase analüüsi kõige silmatorkavam tulemus on struktuurifondide väike 
kasutusmäär programmitöö perioodil 2007–2013. Sellega seoses on mainitud mitmeid 
aspekte, näiteks haldussuutlikkuse kitsaskohad või kaasrahastamise puudumine. Seni ei ole 
analüüsitud struktuurifondide kättesaadavust taotlejatele. Võrdlemisi vähe on uuritud üht 
kõige tähtsamat küsimust: kuidas stimuleerida ja meelitada ligi potentsiaalseid taotlejaid.  

Sellega seoses pöörati Barca 2009. aasta aruandes1 tähelepanu sellele, et puudub ühtne 
ettekujutus ühtekuuluvuspoliitika tegelikest tulemustest Euroopa Liidus. Suurel hulgal on 
tehtud uurimusi ja aruandeid rajatud füüsiliste taristute, toetatud ettevõtete ja isegi loodud 
töökohtade kohta. Kuid enamikus uuringutest ja aruannetest keskendutakse tulemuste ja 
kasutamise määrade kvantitatiivsete näitajate hindamisele. Tulemuste üle arutlemine 
piirdub enamasti nendega, mis on vahetult seotud programmi arendamise ja juhtimisega. 
Harva sisaldab see sihtrühmade ja abisaajate seisukohti.  

Andmed osutavad sellele, et mõnes liikmesriigis kasutatakse rahastamisvõimalusi vähem 
kui teises. See võib osaliselt selgitada seda, miks paljud Euroopa kodanikud ei ole teadlikud 
ning suhtuvad seetõttu skeptiliselt Euroopa Liidu tulemuslikkusesse. Mõned näitajad 
osutavad sellele, et ligikaudu kolmandik kodanikest on teadlik Euroopa Liidu toetatavatest 
projektidest, kuid kõigest 10% usub, et nemad on neist otseselt abi saanud. 

Puudusi kohalike, piirkondlike või riiklike haldusteenuste osas on võimalik lihtsalt kindlaks 
teha ja kahtlemata mängivad need oma osa mõne piirkonna väiksemates 
kasutusmäärades. Sellised küsimused moodustavad parimal juhul üksnes poole palju 
keerulisemast pildist. Teisele poolele jääb küsimus, miks taotlevad ettevõtted, kohalikud 
asutused, haridusasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja muud asutused mõnes 
Euroopa Liidu piirkonnas Euroopa rahastamist tõrksamalt kui mujal.  

Seda arvesse võttes pakutakse uurimuses informatiivset ülevaadet nii tajutud kui ka 
reaalsetest takistustest, millega taotlejad seisavad silmitsi Euroopa Regionaalarengu 
Fondist rahastamise taotlemisel. Selle uurimuse tulemusi tuleks tõlgendada, pidades silmas 
ühte tingimust:  

 

                                                 
1  Barca F. (2009), „Ühtekuuluvuspoliitika reformimise tegevuskava“. Asukohapõhine lähenemine Euroopa Liidu 

väljakutsetele ja ootustele vastamiseks. Sõltumatu aruanne, mis koostati regionaalpoliitika voliniku Danuta 
Hübneri palvel, Eurada, aprill 2009. 
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puuduvad usaldusväärsed statistilised andmed või tulemused nende kohta, kes on 
kaotanud julguse taotlus esitada, või nende kohta, kes ei ole kunagi pöördunud kohaliku 
ameti poole ega täitnud taotlust, olenemata põhjusest. 

2. Uurimuse ulatus 

Käesolevas uurimuses püütakse teha kindlaks peamised tegurid, mida potentsiaalsed 
taotlejad peavad julgustavaks või heidutavaks struktuurifondidest rahastamise taotlemisel. 
Üheks teemaks on see, et menetlused on liiga koormavad või liiga keerulised. Uurimuses 
käsitletakse seda argumenti, vaadeldes haldusmenetlustega seotud probleeme eri 
süsteemides. Kõnealune analüüs aitab kindlaks teha, kust on sellised probleemid pärit 
(Euroopa, riiklikult või piirkondlikult tasandilt), ja seega teha ettepaneku sihipäraste 
lahenduste kohta.  

Uurimuses vaadeldakse ka erinevaid taotlejate profiile, et teha kindlaks, millist liiki 
organisatsioonid ja asutused tavaliselt taotlusi esitavad, mis ajendab neid seda tegema ja 
järeldada selle põhjal, kuidas oleks võimalik ergutada teisigi taotlusi esitama. Samuti 
heidetakse uurimuses esialgne pilk 2009. aastal kasutusele võetud lihtsustamismenetluste 
mõjule, et reageerida praegusele majanduslangusele. 

Uurimistöö ja koostamise kestel keskenduti järjepidevalt eri algatuste ja liikmesriikide 
„parimate tavade” näidete kindlakstegemisele. Seda, mis toimib hästi ühes olukorras, on 
ilmselt võimalik kohandada (ent mitte lihtsalt üle võtta), et see toimiks hästi ka teises 
olukorras. 

Kõnealuses uurimuses kasutati kolme peamist teaduslikku lähenemisviisi. Esimene oli 
ülevaade kirjandusest, teine üheksa erineva rakenduskava juhtuuringud ning kolmas 
telefoni- või veebipõhised intervjuud, millele järgnesid küsimustikud. Juhtuuringud 
hõlmasid Austria-Slovakkia, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Poola, Slovakkia ja 
Ühendkuningriigi tegevuskavu ning rahvusvahelist Kagu-Euroopa programmi. Korraldati 
enam kui viiskümmend intervjuud ja sidusrühmade seas levitati laialdaselt küsimustikke. 
Tuginedes allikatele, fokuseeritud uuringutele ja põhjalikule analüüsile, tehakse uurimuses 
kokkuvõte koos teatava arvu konkreetsete soovitustega meetmete võtmiseks kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. 

3. Uurimuse sisu 

Uurimuse 1. peatükis tehakse sissejuhatus ühtekuuluvuspoliitikasse ja 
struktuurifondidesse. 2. peatükis tutvustatakse kasutatud meetodeid, sealhulgas antakse 
ülevaade kirjandusest, valitud juhtuuringutest ja intervjuudest. 3. peatükis uuritakse, kes 
on struktuurifondidest rahastamise taotlejad ning millele tuginevad ajendid ja kogemused. 
Kirjeldatakse lühidalt praegust programmitöö perioodi (2007–2013), selle programmi 
arengutsüklit ja programmitsükli eri etappide olulisust taotlejate jaoks. Samuti on 
määratletud seitse taotlejate kategooriat, kes kõik võivad struktuurifondidest toetust 
saada. 

Üllataval kombel tuleb aga veel uurida taotlejate rolli struktuurifondide ettevalmistamisel ja 
kavandamisel Euroopa tasandil. Kuna struktuurifondide töös hoidmine ja väljamaksete 
tegemine on Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühine vastutus, on analüüsi tegemata jätmine 
suur probleem. Kõigi programmide edukuse põhielement on seotud selle potentsiaalse 
sihtrühma kindlakstegemisega ja selle sihtrühma poole pöördumisega.  
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Seega analüüsitakse uurimuses taotlejate positsiooni struktuurifondide rakendamisel ja 
kujutatakse seda skemaatiliselt, jälgides taotlusprotsessi erinevaid etappe, pöörates erilist 
tähelepanu rollidele ja potentsiaalsete taotlejate võimalustele: 

 Esimene etapp on teabeüritused, mille käigus saavad potentsiaalsed taotlejad 
teadlikuks programmidest, mille jaoks nad võivad rahastamistaotluse esitada. 
Mõnikord on selliste teabeürituste sihtrühm üpris selge, kuid siiski ei ole see alati nii. 
Sellega seoses mängivad rolli muljed ja ettekujutused; kusjuures mõne kategooria 
taotlejad usuvad, et ELi programmid on ülemäära bürokraatlikud ja neile 
kättesaamatud. Võimalike konfliktide tõttu andmekaitsealastele õigusaktide ja 
tavadega on selles valdkonnas tehtud vähe teadustöid. Selliste piirangutega põrkuti 
kokku ka kõnealuse uurimusega seotud uurimistegevuse puhul.  

 Teises etapis otsustavad potentsiaalsed taotlejad taotluse koostada. 
Kättesaadav teave ja tugiteenused mängivad keskset rolli, nagu ka taotleja 
suutlikkus kujundada taotlust. Avalik-õiguslikel asutustel, ülikoolidel ja suurematel 
ettevõtjatel on paremad võimalused taotluse ettevalmistamiseks ja esitamiseks kui 
väike- või isegi füüsilisest isikust ettevõtjatel. Vähe teavet on taotlejate suutlikkuse kohta oma 
taotlusi koostada.  

 Kolmas etapp hõlmab valikumenetlust, samas kui neljandas etapis 
eraldatakse vahendid.  

Kaks viimast etappi on täielikult rakendusasutuste pädevuses (nt haldusasutused, 
vahendusasutused2). Nende tegevus mõjutab nii raha eraldamist kui ka seda, 
kuidas potentsiaalsed taotlejad näevad protsessi tervikuna. Kui valikumenetlus on 
tulemuslik ja põhjendatult läbipaistev ning rahaliste vahendite eraldamine sobivalt 
korraldatud, on tõenäoline, et järgmisel taotluskutse esitamisel esitab ennast juba 
rohkem kandidaate. Võimalik on ka vastupidine mõju. 

4. peatükk hõlmab laia valikut elemente, mis on struktuurifondide kättesaadavuse 
seisukohast taotlejatele olulised. Kuna taotlemisel tekkivate takistuste kohta ei ole 
üleeuroopalist süstemaatilist ja analüütilist uuringut tehtud, ei ole kuigi lihtne esitada 
selgeid arve taotlejate hinnangute kohta programmitöö perioodidel 2000–2006 või 2007–
2013. Tehtud uuringud kalduvad keskenduma eriomastele teemavaldkondadele, eeskätt 
rakenduskavadele või programmi elutsükli osadele, samuti kogemustele konkreetsetes 
liikmesriikides. 

Käesolevas uurimuses käsitletakse taotlemisel esinevaid erinevaid takistusi ning 
rühmitatakse need nelja rubriiki: tegurid Euroopa tasandil, riiklikul tasandil, 
programmijuhtimise tasandil ja rakendustasandil. 

Euroopa tasandil määratletakse struktuurifondide raamistik, eeskirjad ja suunised 
Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahelises dialoogis. Liikmesriikides, kus kohalik ja 
piirkondlik tasand on aktiivselt kaasatud ja aitab kujundada riiklikku strateegilist 
raamistikku, on lõpptarbijate muresid võimalik lihtsamini väljendada. Samuti on võimalik 
sätestada nõuded kommunikatsioonitegevusele. Praegusel programmitöö perioodil (2007–
2013) on haldusasutused näiteks kohustatud kehtestama rakenduskava 
kommunikatsioonistrateegiad, mis peavad sisaldama korrapäraseid avalikke üritusi ja 
lõplike abisaajate loetelu avaldamist, sh neile eraldatud summad. 

Menetluste lihtsustamiseks kavandatud meetmeid on Euroopa tasandil rakendatud 
järkjärguliselt ning nende kasutuselevõttu on kiirendatud vastusena majanduslangusele. 

                                                 
2  Vahendusasutus on asutus, mis tegutseb haldusasutuse vastutusel ja mis täidab haldusasutuse nimel 

rakenduskavade juhtimisega seotud kohustusi. 
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Need hõlmavad kindlasummaliste ja ühekordsete maksete kasutamist, suuremat 
paindlikkust kaasrahastamises, võimaldades liikmesriikidel uuesti kasutada tagasimakstud 
rahalisi vahendeid ning muutes leebemaks n+2 reeglid selle kohta, kui kiiresti tuleb raha 
pärast heakskiidu saamist ära kasutada. 

Riiklikul tasandil nähakse ette riiklik kaasrahastamis- ja haldussüsteem, millega 
struktuurifondid on seotud. Haldussüsteemid on oluline tegur kavade rakendamisel ning 
varieeruvad liikmesriigiti märkimisväärselt. Igal liikmesriigil on oma poliitilised ja 
haldusstruktuurid ning traditsioonid. Ei ole tehtud võrdlusanalüüsi selle kohta, kuidas 
erinevad süsteemid mõjutavad struktuurifondide tõhusust taotlejate poole pöördumise ja 
nende ligitõmbamise osas. 

Järjest kasvav piirkondadeks jaotamine, mis toob ametiasutused taotlejatele lähemale, 
tuleb siiski veel lõpule viia. Praeguses etapis võib seda pidada üksnes osaliselt edukaks. 
Mõnes liikmesriigis on piirkondadeks jaotamine lisanud veel ühe halduskihi, kus uued 
piirkondlikud ja kohalikud asutused eksisteerivad kõrvuti varem struktuurifonde hallanud 
või juhtinud riiklike asutustega, mitte ei asenda neid. Lisakohustuste määramine kohalikele 
või piirkondlikele asutustele on mõnes liikmesriigis põhjustanud suutlikkusega seotud 
probleeme, eelkõige seoses kvalifitseeritud personaliga. 

Programmijuhtimise tasand hõlmab vahendite eraldamist ja programmi juhtimise 
suutlikkust. Selle tasandi funktsionaalsus erineb sõltuvalt asjaomase programmi olemusest. 
Teemaprogrammid põhinevad enamasti riiklikul tasandil; piirkondlikud programmid on 
seotud rohkem piirkondliku või kohaliku tasandiga. Rahvusvahelistel programmidel, mis 
hõlmavad eri liikmesriikide piirkondi (naabrus- või rahvusvahelisi piirkondi), on oma 
erinõuded. 

Rakendustasand tähistab liidest programmi ja projektitasandi vahel ning hõlmab projekti 
loomise, heakskiitmise ja rakendamisega seotud tegevusi. Sellega seoses võib riikliku 
rahastamise olemasolu või selle koordineeritus või integreeritus Euroopa Liidu 
rahastamisega olla oluline tegur liidese liigi kindlaksmääramisel. Finantskorraldusvahendite 
JEREMIE3 ja JESSICA4 tulek on muutnud rahastamisvahendi küsimuse mõnevõrra 
keerukamaks (ja mõnikord komplitseeritumaks). 

5. peatükk on pühendatud teguritele, mis on taotlejatele rakendustasandil olulised. Selles 
tuginetakse peamiselt, kuigi mitte eranditult, juhtuuringutest ja küsimustikest pärit teabele. 
Tasub korrata, et need hõlmavad loomulikult organisatsioone ja ettevõtjaid, kes on raha 
taotlemisel olnud edukad. 

Juhtuuringud on pärit järgmistest rakenduskavadest – kõiki kaasrahastatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist:  

 Languedoc-Roussilloni rakenduskava (Prantsusmaa, piirkondlik konkurentsivõime 
ja tööhõive) (piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive)); 

 digitaalse lähenemise rakenduskava (Kreeka: lähenemine 
(lähenemisprogramm));  

 Loode-Inglismaa rakenduskava (Ühendkuningriik; piirkondlik konkurentsivõime 
ja tööhõive);  

 Austria-Slovakkia rakenduskava; Euroopa territoriaalne koostöö;  

 Kagu-Euroopa rakenduskava; Euroopa territoriaalne koostöö;  

                                                 
3  Ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. 
4  Ühine Euroopa toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks linnapiirkondades. 

8 



Takistused struktuurifondidest rahastamise taotlejatele 
  

 Nordrhein-Westfaleni rakenduskava (Saksamaa, piirkondlik konkurentsivõime ja 
tööhõive);  

 Suur-Poola rakenduskava (Poola, lähenemisprogramm);  

 Piemonte rakenduskava (Itaalia, piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive);  

 keskkonna rakenduskava (Slovakkia, lähenemisprogramm, Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond). 

Rakendustasandi puhul on sobivate või vähemalt sarnaste rakendusprotsesside valik 
äärmiselt soovitatav, kui mitte ülioluline. Teabe- ja tugiteenused on väga tähtsad 
potentsiaalsetele taotlejatele, kes on tunnistanud, et on mõnikord segaduses mitmekesise 
valiku tõttu. Kogemused näitavad, et kui programmi juhtimisel on töötatud välja ühtne 
kontaktpunkt, kus taotlejad saavad tutvuda neile avatud erinevate võimalustega, siis on 
see enamasti olnud positiivne. 

Väliskonsultantide kasutamine võib olla vajalik, eriti esmakordsete taotlejate ning 
mikroettevõtjate jaoks, kelle puhul ettevõttesisesed kogemused puuduvad või kes on liialt 
hõivatud ettevõtte tegeliku juhtimisega. Välisteenuseid võivad pakkuda agentuurid või 
avaliku sektori asutused, näiteks kaubanduskojad või erakonsultandid. Sel juhul tõstatub 
teravalt tehnilise abi kättesaadavuse ja projektile eeltoetuse andmise küsimus. 

Ilmselgelt mõjutab taotlejaid taotluskutse esitamise süsteemi liik, sealhulgas 
eelkvalifitseeriv pakkumine. Taotlejate köitmise ja nõustamise esimesele etapile järgneb 
taotluste hindamise etapp. Kõnealune hindamisprotsess võib mõnikord osutuda proovikiviks 
nendele haldus- ja vahendusasutustele, kellele ei pruugi vajalikud ekspertteadmised olla 
ilmtingimata kohe kättesaadavad. Suuremate projektide puhul võib olla vajalik, et neid 
hindaks mitu erinevat eksperti ning see võib vähendada tegevuse läbipaistvust. 

Üks küsimus, mis valmistab taotlejatele muret, on tavaliselt taotluste suur tagasilükkamise 
määr. See võib heidutada organisatsiooni tulevikus taotluse esitamisest ning võib samuti 
viisil, mida ei ole võimalik lihtsalt mõõta, hirmutada teisi potentsiaalseid taotlejaid, kui nad 
saavad nendest tagasilükkamistest teada. 

Potentsiaalsed abisaajad ei tunne just ülemäära palju huvi selle vastu, millisest 
rahastamisallikast nende taotlused võivad kasu saada. Uurimuses leiti, et suurel määral 
ollakse teadlikud erinevatest kättesaadavatest toetusvõimalustest, mis tuleneb osaliselt 
haldus- ja vahendusasutuste teavitus- ja teabeedastusalastest jõupingutustest ning 
osaliselt asjaolust, et juhtuuringute kohaselt on mõned programmis osalejad osa 
teabevahetuskanalitest, mida tegelikult kasutatakse. 

Uurimuse korrespondendid osutasid seitsmele taotlemisel ette tulevale takistusele.  

Need on järgmised: 

 kõige sobivama toetusvahendi kindlakstegemine;  

 eri konkursikutsete (projekti ideed või projektikonkurss) tähtaegade järgimine;  

 suurtes kogustes dokumentide kokkuvõtlik esitamine, millest kõik ei ole eriti 
fokuseeritud ja millest kõigiga ei ole rakendusmenetluse käigus kokku puututud;  

 kohustus koostada suurtes kogustes dokumente;  

 kohustus vastata mõnikord konkursikutsetele võrdlemisi lühikese aja jooksul;  

 vajalike sobivate fondide leidmine ja  

 enda kursis hoidmine eeskirjadega, mis mõnikord muutuvad pakkumismenetluse 
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käigus, ja vajadus tulla mõnikord toime ebapiisava nõustamisega nõuete ja 
eeskirjade kohta. 

Peale selle andsid põhjust muretsemiseks kolm finantsaspekti. Üks neist oli sobivate 
fondide leidmise küsimus. Teine puudutas eelrahastamisega seotud probleeme ning kolmas 
aspekt oli seotud maksete tegemise kiirusega, mis valmistas muret paljudele taotlejatele. 
See probleem on suurenenud, kuna paljud liikmesriigid on vähendanud riiklikke 
rahastamisprogramme riiklike kulutuste vähendamise meetmete raames. 

Edukatel taotlejatel on probleeme võrdlemisi pikkade viivitustega, millega nad sageli 
põrkavad kokku siis, kui neile on raha eraldatud ja esimene osamakse on tehtud. Enamik 
pidas erinevaid järelevalve- ja kontrollinõudeid ning menetlusi keeruliseks, ajamahukaks ja 
koormavaks.  

Territoriaalse koostöö programmide puhul seistakse silmitsi iseäralike probleemidega, 
mis tulenevad erinevustest kultuuri, keele ja haldusnõuete osas eri liikmesriikides, kus 
programmi rakendatakse. Kõige kasulikum teabe levitamise ja nõuandmise vorm näib 
olevat personaalne nõustamine ja silmast silma arutelud. 

4. Peamised tulemused ja soovitused 

Teadusuuringute, juhtuuringute, intervjuude ja muude tööde alusel tehakse kõnealuses 
uurimuses mitu soovitust, kuidas parandada taotlejate ja lõpptulemusena potentsiaalsete 
taotlejate juurdepääsu struktuurifondidele. Konkreetsed soovitused, mis käsitlevad 
Euroopa, riiklikke ja rakendustasandeid, on esitatud kõnealuse uurimuse 6. peatükis kuue 
rubriigina:  

1.  Struktuurifondide rakendamise kavandamine riiklikul tasandil;  

2.  Riigi kaasrahastamine;  

3.  Haldusmenetlused;  

4.  Rakendustasand – teave, levitamine, projektide loomine ja rakendusmenetlus;  

5.  Abisaajate eriomased profiilid ja tegurid ning  

6.  Kogemused lihtsustamisega. 

Soovitused on laiaulatuslikud – vajadus teavitus- ja teabeedastusmeetmete järele, et võtta 
arvesse sihtrühmade vajadusi, finantskorraldusvahendite vajadus piiratud toetusvahendite 
alternatiivina ning vajadus tasuta personaalse toetuse järele projekti rakendamise 
kavandamisel. 

Suures ulatuses käsitlevad soovitused riiklikku tasandit ning institutsioone ja asutusi, kes 
vastutavad erimeetmete rakendamise eest. Esmatähtis on vajadus suurendada 
läbipaistvust ja paindlikkust rahastamissüsteemi ja rakendusmenetluste osas ning selles, 
kuidas taotlejad leitakse, kuidas neid teavitatakse ja juhendatakse rakendusprotsessis.  

Euroopa tasand võib sellele kaasa aidata, rõhutades selgemini vajadust teha 
struktuurifondid kättesaadavaks laiemale taotlejate rühmale. Oluliste partnerite kaasamine 
programmikavade strateegilisse määratlemisse, taotlejate poole pöördumine asjakohaste 
teabeedastusstrateegiate kaudu, suutlikkuse suurendamine programmiülese vahetamise 
kaudu, et parandada rahastamise kanaleid (sellisel viisil, nagu INTERACT5 edendab 

                                                 
5  Euroopa Komisjon kiitis 4. detsembril 2007. aastal heaks Euroopa territoriaalse koostöö programmi INTERACT 

2007–2013, mis hõlmab tervet Euroopa Liitu, lisaks Norrat ja Šveitsi. Programmi eesmärk on edendada head 
juhtimistava ühenduse rahastatud programmide puhul, mis kuuluvad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
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niisuguseid tegevusi Euroopa territoriaalse koostöö programmide kaudu) ning piisava ja 
õigeaegse kaasrahastamise pakkumine (sealhulgas kaasrahastamise määrade 
suurendamine ja tegelike kulude põhimõtte leebemaks muutmine). 

Riiklik ja programmi tasand seisavad järgmisel programmitöö perioodil silmitsi programmi 
rakendamise lihtsustamise probleemiga. Selguse puudumine riiklike ja piirkondlike asutuste 
ülesannete jaotuses, sellest tulenev vajadus teha järelevalvet ja kontrollida otsuseid kaks 
korda (või veelgi sagedamini) ning tõkestav otsuste tegemise menetlus on sageli keeruka 
ja koormava menetluse algpõhjus, millega taotlejad silmitsi peavad seisma. Selleks ei ole 
tarvis niivõrd muuta Euroopa õigusakte, kuivõrd analüüsida põhjalikult struktuurifondide 
jaoks loodud bürokraatia ja eeskirjade kaotamist, mis piiravad struktuurifondide projektide 
kogenud arendajate paremiku juurdepääsu rahastamisele. Taotlejate poole pöördumise 
kvaliteedistandardite kehtestamine teavitamise ja teabeedastuse kaudu, asjakohasele ja 
läbipaistvale rakendusmenetlusele koos piisava toetusega taotlejatele, kelle suutlikkus on 
piiratud, vajadus olla riiklikul tasandil kaasatud struktuurifondide raamistikku (riikliku 
strateegilise raamistiku järeltulija) ning rakenduskavadesse. Eraldi vahendid tuleb suunata 
suutlikkuse suurendamisse ning rakenduskavade ja meetmetega tegeleva personali 
teadmiste ja pädevuste tugevdamisse, eriti nendes liikmesriikides, mis seisavad endiselt 
silmitsi haldussüsteemide kitsaskohtadega (mõni EL 12 liikmesriik).  

Rakendustasandil soovitatakse tungivalt luua täpselt määratletud teabekanalid, valida 
asjakohased süsteemid projektide loomiseks, puhastada taotlusmenetlused 
segadusttekitavatest ja rõhuvatest dokumendinõuetest (mis erinevad ulatuslikult 
rahastamiskava lõikes) ning viia raha eraldamisele järgnevad menetlused kooskõlla raha 
eraldamisele eelnevate menetlustega. Samuti on soovituslikud piisav aeg taotluste 
koostamiseks, kiire otsustamine projekti rakendamise üle ja projekti raames kohaldatud 
eeskirjade sidusus. Veel üks suur kitsaskoht tuleneb eelrahastamise puudumisest (mis 
omakorda tuleneb sellest, et reaalkulude põhimõte nihkub programmi tasandilt 
abisaajatele). Sellega seoses tuleks paremini võtta arvesse nappide ressurssidega 
(valitsusvälised organisatsioonid, VKEd) taotlejate vajadusi, pakkudes kaasrahastamist.  

Mõned lisasoovitused sellel tasandil on järgmised:  

 vaja on rakendada finantskorraldusvahendid piiratud toetusvahendite 
alternatiivina;  

 tuleks kaaluda rakendamisetapi toetust, eriti VKEdele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele; 

 kontrollkülastuste ja auditite peamisi tulemusi tuleks levitada kõigile programmi 
partneritele, et võimaldada ulatuslikumat õppimist; 

 vaja on pakkuda tasuta personaalset toetust projektide rakendamise 
kavandamisel, kus seda veel ei ole. 

Soovitused hõlmavad paljusid eri meetmeid, mida saab hästi rakendada, et lihtsustada 
potentsiaalsete taotlejate juurdepääsu struktuurifondide rahastamisele. Samuti tehakse 
kindlaks valdkonnad ja küsimused, mis saaksid kasu lisauuringutest ja analüüsist. 
Soovituste hulgas on palve kõrvaldada riiklikele ja ELi rahavoogudele kehtivad erinevad, 
mõnikord vastuolulised, kvalifikatsiooni ja aruandluse kriteeriumid.  

 
raamistikku ja mille kogueelarve on ligikaudu 40 miljonit eurot. Ühenduse investeeringud Euroopa 
Regionaalarengu Fondist moodustavad kuni 34 miljonit eurot (regionaalpoliitika – Inforegio, veebileht). 


