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JUHATUSE OTSUS 

08.12.2021 nr 57 
 
 
Ettepanek Harju maakonna projektide ja reservprojektide kandmiseks  
maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest  
toetuse taotlemisõigusega projektide nimekirja 
 
 
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 374 lõike 6 kohaselt 21.02.2019. Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kinnitas 10.06.2020 
otsusega nr 14 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ maakondliku tegevuskava 2020-
2023, mis on Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 2. 
 
Riigihalduse ministri 07.05.2019 määruse nr 25  „Maakondade arengustrateegiate elluviimise 
toetusmeede“ alusel on võimalik taotleda maakondade arengustrateegiate elluviimise 
toetusmeetmest (edaspidi MATA) toetust taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevate 
projektide elluviimiseks. Määruse § 12 lõikest 1 tulenevalt on Harjumaa Omavaltisuste Liidul 
õigus esitada ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks Riigi 
Tugiteenuste Keskuse kui MATA rakendusüksuse välja kuulutatud taotlusvooru nende 
projektide kohta, millega panustatakse vähemalt ühe regionaalpoliitika programmi mõõdiku 
sihttaseme saavutamisse ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse ning mis 
ei ole vastuolus riigi valdkondlike arengudokumentidega, mis sisalduvad maakonna 
arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju, ja 
mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole määratud muud 
kindlat rahastamise allikat. 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 11.04.2018 otsusega nr 10 moodustatud 
arengukomisjon (edaspidi arengukomisjon) valis 30.11.2021 koosolekul välja Harju maakonna 
arengustrateegia tegevuskavas sisalduvad, riigihalduse ministri 07.05.2019 määruse nr 25 § 
12 lõike 1 tingimustele vastavad projektid ja reservprojektid MATA-st toetuse 
taotlemisõigusega projektide nimekirja kandmiseks ning täpsustas toetuseks taotletavaid 
summasid.  
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 2 lõike 2, riigihalduse ministri 07.05.2019 
määruse nr 25 §  3 lõike, § 12 lõigete 1, 4 ja 6, Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 4 
punkti 13 ja § 14 lõike 1 ning arengukomisjoni 30.11.2021 ettepaneku alusel, samuti 
arvestades juhatuse koosolekul toimunud arutelu 
 
1. Teha ettepanek kanda maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 

toetuse taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised Harju maakonna projektid: 
- projekt „Keila lauluväljaku kaasajastamine“, toetuseks taotletakse 600 000 eurot; 
- projekt „Ühistranspordi kättesaadavuse parandamine reaalaja lahenduste 

pakkumisega Harjumaal ja personaliseeritud info edastamisega Põhja-Eesti ÜTK 
tegevuspiirkonnas“,  toetuseks taotletakse  159 003 eurot; 

- projekt „Veeturismi arendamine Lääne-Harju asustatud punktide vahel“, 
toetuseks taotletakse 137 464 eurot; 

- projekt „Pumptrack´i rajamine Raasikule“, toetuseks taotletakse 108 000 eurot.  



 
 

 
2. Kinnitada riigihalduse ministri 07.05.2019 määruse nr 25 § 12 lõike 4 kohasteks Harju 

maakonna reservprojektideks eelistuse järjekorras:  
2.1 projekt „Kose staadioni arendamine“, toetuseks taotletakse  530 345 eurot; 
2.2 projekt „Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp“, toetuseks taotletakse 

296 250 eurot. 
 

3. Teha Riigi Tugiteenuste Keskusele ettepanek kanda 15.11.2021-15.02.2022 avatud 
taotlusvoorus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest toetuse 
taotlemisõigusega projektide nimekirja käesoleva otsuse punktidega 1 ja 2 kinnitatud 
projektid. 
 

4. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest. 
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