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ELi ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TOETUS:

ÕIGLASE ÜLEMINEKU TERRITORIAALNE KAVA

✓ 354 miljonit eurot õiglase ülemineku fondist
✓ fossiilkütustest enim sõltuvatele territooriumidele
✓ kedagi ei jäeta kliimaneutraalsele majandusele üleminekul kõrvale
✓ mitmekesisem majandus ja uued töökohad
✓ 170 miljonit eurot täiendavaid erainvesteeringuid
✓ töötatud välja koos kohalike partneritega

Lõpetada 2040. aastaks järk-järgult 
põlevkivi kasutamine energiatootmises 

• idapoolseim piirkond, kus põlevkiviga
seotud ettevõtted tekitavad üle 50% Eesti
kasvuhoonegaaside koguheitest

• põlevkiviga seotud tegevus moodustab
45% Ida-Virumaa SKPst ja 5% Eesti SKPst

Roheenergia tootmine

• saastunud ja mahajäetud tööstusalade
taastamine

• investeeringud päikese-, tuule- ja
hüdroenergiasse ning taastuvallikatest
vesiniku tootmisse

• põlevkivist lahutatud ning taastuvenergial
põhinevate küttelahenduste väljatöötamine

Rohepööre ja õiglane üleminek: töötajate 
ja kohalike kogukondade toetamine 

• 1 100 uut töökohta

• 11 000 põlevkivisektori töötaja ümberõpe,
et soodustada nende liikumist uutele suure
lisandväärtusega keskkonnahoidlikele
töökohtadele

• majanduse mitmekesistamine 
investeeringutega VKEdesse,
teadmismahukusse ning teadus- ja 
arendustegevusse

• sotsiaal- ja tervishoiuteenuste parem
kvaliteet ja kättesaadavus piirkonnas

Ida-Viru
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Kava rakendamise oodatav tulemus:

 1 100 uut töökohta
  170 miljonit eurot täiendavaid erainvesteeringuid
  11 000 ümberõppijat
  60 ha taastatud maad, mida kasutatakse haljasaladeks, majanduslikuks 

või muuks otstarbeks 

Ida-Viru

Eesti õiglase ülemineku kava tegevussuunad 

1.Majandus ja tööjõud 
(80% rahastusest): kohaliku majanduse ja
tööjõu ümberkorraldamine ja
mitmekesistamine

2. Keskkond ja sotsiaalne kaasatus
(20% rahastamisest): ülemineku
sotsiaalsed, keskkonnaalased ja
kogukondlikud aspektid

• Ida-Viru suurinvesteeringute toetus
• Ida-Viru ettevõtete
teadmismahukuse suurendamine
• Majanduse mitmekesistamist
toetavad teenused
• Ida-Viru VKEde investeerimistoetus
• Õiglase ülemineku fondi
turumeetmed
• Täiendõppe, kutse- ja kõrghariduse
pakkumise mahu suurendamine

• Kaugkütte lahtisidumine põlevkivist
• Põlevkivi kaevandamise ja
töötlemise keskkonna- ja tervisemõju
leevendamine
• Inimeste heaolu suurendamine Ida-
Virumaal
• Kohalike omavalitsuste
investeeringud õiglase ülemineku
fondi abikõlblikesse piirkondadesse
• Toetus piirkondlikele algatustele,
mis toetavad õiglast üleminekut
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