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projekti profiil

Projekti SMILEGOV-i raames luuakse Euroopa saarte klastrid, 

mille kaudu edendatakse erinevate juhtimistasandite ja 

klastrite vahelist infovahetust, eesmärgiga tõsta asjaliste 

kompetentsi ning toetada taastuvenergia tegevuskavade ja 

konkreetsete tegevuste/investeeringute elluviimist.

Projekti kestvus 30 kuud (kuni august 2015)

Lisainfo: www.smilegov.eu



28. juuni 2014

• Luuakse 12 saarte klastrit;

• Töötatakse välja strateegilised suunised taastuvenergia 

tegevuskavade elluviimiseks saartel;

• Töötatakse välja projektiideed (energeetika, transport jt 

valdkonnad);

• Analüüsitakse finantseerimismehhanisme (PPP, struktuurifondid, 

integreeritud merenduspoliitika, sh programm Blue Growth jm)

saarte võimalustest tulenevalt;

• Kaasatakse kohalikku kogukonda osalema taastuvenergia 

investeeringutes (sh investeerimisfondid, energiaühistud jm);

• Luuakse uusi toetavaid struktuure (nt Linnapeade pakti eeskujul);

• Luuakse uusi regionaalseid toetusmehhanisme vähem arenenud 

saartele.

tegevuskava
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• DAFNI – Egeuse mere saarte koostöövõrgustik (Projekti koordinaator)

• CPMR – Perfifeersete- ja mereregioonide kongress

• Gotlandi omavalitsus

• Ölandi omavalitsuste liit

• Hiiu vallavalitsus

• Saare maavalitsus

• ESIN - Euroopa väikesaarte koostöövõrgustik

• Samsø energia akadeemia

• ITC – Kanaari saarte tehnoloogia instituut

• AREAM – Madeira keskkonna- ja energiaagentuur

• CEA – Küprose energiaagentuur

• LCA – Malta kohalike omavalitsuste Liit

• SIF – Šotimaa saarte liit

partnerid
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Eesti klaster
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Maavalitsus Kohalikud 

omavalitsused

Ministeeriumid:

- Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

- Keskkonnaministeerium

- Põllumajandusministeerium

- Siseministeerium

Maakondlik arenduskeskus Vabaühendused

Kodanikud 

mitmetasandiline koostöö
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• Jätkata taastuvenergia tegevuskava elluviimist 

(koostööstruktuur, eritasandite vastutus, rollid).

• Leida finantseerimisvõimalusi taastuvenergeetika 

investeeringuteks (era- ja avaliku sektori koostöö, EL 

vahendid).

• Analüüsida koostöövorme (kohalike elanike kaasamine, 

energiaühistute moodustamine jne). 

projekti väljakutsed
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• Koostöövõrgustikud on olulised, kuna saartel on sarnased 
probleemid

• Ühel saarel on keeruline mõjutada regionaalse või riikliku 
tasandi otsuseid (nt elektrivõrgu arendus)

• Kohaliku tasandi probleeme ei mõisteta riiklikul tasandil (elanike 
ja kasusaajate arvu peetakse liiga väikeseks)

• Mitmetasandilise juhtimise peamine probleem - võetud on liiga 
palju eesmärke, fookus kadunud, bürokraatia

• Energeetika ei ole kohaliku poliitika integreeritud osa

• Administratiivne võimekus piiratud energeetika küsimustega 
tegelemiseks

6 mõtet
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Tänan!


