Hajaasustuse veeprogrammi ülevaade
Veeprogrammi perioodiks oli kavandatud 2008-2011. 2011. aasta taotlusvooru esmane
analüüs (lisavoorud on toimumata, seega lõplikke eelmiste aastatega võrreldavaid andmeid ei
ole) näitab, et taotlejate huvi programmi vastu ei ole vähenenud, samuti ei ole veel rahuldatud
algse sihtgrupi (elanikud, kes on registreerinud oma elukoha vallas enne 2008. aastat)
vajadused. Sellel aastal põhivooru esitatud taotlustest jäi rahuldamata 30%, kokku 630
tuhande euro ulatuses. Osaliselt on võimalik rahuldamata jäänud projekte rahastada
lisavoorudest, kuid jäägid ei jagune maakondade ja valdade vahel ühtlaselt, mistõttu
hinnanguliselt jääb 500 tuhande euro ulatuses selle aasta taotlusvooru esitatud projektidest
rahastamata.
2011. aasta taotlusvoorus esitati 929 taotlust, toetust sai 649 projekti. Paljudes valdades on
käimas või kavandatud lisavoorud, millest on võimalik rahastada hinnanguliselt ligikaudu 100
projekti.
Põhivooru laekunud taotluste väikest arvu on põhjendatud näiteks sellega, et kevadisel ajal ei
märgatud taotlusvooru või polnud taotlejatel (vanemate inimeste puhul nende täiskasvanud
lastel) aega taotlust ette valmistada. Taotluste arvu kasvu võrreldes eelmise aastaga on
põhjendatud sellega, et seoses majanduslangusega ja/või euro tulekuga ei riskitud eelmisel
aastal oma sääste kaevu rajamiseks kasutada.
Erinevused maakondade vahel olid ka 2011. aastal märkimisväärsed. Kõige suurem oli
taotlemisaktiivsus Põlva-, Pärnu- ja Võrumaal (üle 100 taotluse), kõige väiksem IdaVirumaal, kus põhivooru laekus üle maakonna 9 taotlust.
Võrreldes 2010. aastaga on taotlemise aktiivsus märgatavalt suurenenud Jõgeva, Järva, Lääne,
Pärnu ja Võru maakonnas. Olulist taotlejate arv vähenemise trendi ei ole üheski maakonnas,
kui arvestada ka lisavoorudesse suunatava raha kasutusse võtmisega. Eelmisest aastast
mõnevõrra väiksemaks võib jääda Valga ja Viljandi maakonna taotluste arv.

2011. aastal jääb kõige enam taotlusi rahastamata Võru- ja Jõgevamaal. Kõige suurem oli
põhivoorus rahastatud taotluste osakaal esitatud taotlustest Ida-Viru ja Saare maakonnas.
Programmi nelja aasta lõikes (joonis eespool) on Ida-Virumaal toetatud keskmisest rohkem
projekte, kuid teised kolm maakonda on keskmisel tasemel, Jõgeva- ja Võrumaa sealjuures
keskmisest isegi veidi kõrgemal.

Arvestades ka lisavooruks kavandatud vahenditega jääb 2011. aastal toetatud projektide
osakaal taotlustest ilmselt kõige väiksemaks Võru ja Jõgeva maakonnas. Arvestades taotluste
arvu ja lisavooru suunatavate vahendite mahtu, võib kõige enam riigipoolset toetust jääda
kasutamata Harju ja Ida-Viru maakonnas.

Valdava osa taotlejatest moodustasid 2011. aastal isikud, kelle elukoht on olnud registreeritud
samas vallas juba enne 1.01.2008, ehk kellel on olnud võimalik toetust taotleda juba 2008.
aastast. Neid oli kokku 83% kõigist taotlejatest. Vähim on selliseid taotlejaid Tartu (70%) ja
Järva (72%) maakonnas. Seega ei ole algse sihtgrupi vajadused ammendunud, põhjuseid
selleks on ilmselt erinevaid – programmist mitte teadlikkus, KOV varasem programmis mitte
osalemine, omafinantseeringu vahendite puudumine, tingimuste keerukus jne.
Nende taotlejate osakaal, kelle jaoks oli sel aastal esimene võimalus toetust küsida, on
mõnevõrra suurem Tartu (24%) ja Hiiu (19%) maakonnas.

Võrreldes eelmise aastaga on 2011. aastal taotluste arv ja taotletava toetuse maht kasvanud ja
on pärast lisavoorude tulemuste selgumist ilmselt võrreldav 2009. aastaga. Kõige suurem oli
taotluste arv programmi esimesel aastal, edaspidi on taotlemine vähenenud.

Aastate 2008-2011 lõikes on maakondade vahelised erinevused absoluutsummas eraldatud
toetuse osas suured, kuid vaadates seda, kui suur osakaal taotlustest on saanud rahuldatud,
suuri erinevusi maakondade vahel selles osas ei ole. Seega võib hinnata, et maakondlik jaotus
on üsna hästi vastanud tegelikele vajadustele. Absoluutsummas on enim toetust jagunud
Põlva, Pärnu ja Võru maakonda. Kõige suurem osa taotlustest on toetust saanud Ida-Viru,
Lääne ja Valga maakonnas, kõige vähem aga Pärnu maakonnas. Keskmiselt on toetust saanud
74% kõigist abikõlblikest taotlustest. Kokku on programmist rahastatud 3311 projekti, millele
on eraldatud riigipoolset toetust 4,476 mln eurot.

Keskmisest suuremas summas on toetust ühe projekti kohta taotletud Ida-Viru, Pärnu, Tartu,
Valga ja Võru maakonnas, väiksemad on soovitavad toetuse summad olnud Hiiu, Järva, Rapla
ja Saare maakonnas. Oluliseks projekti maksumust mõjutavaks teguriks on pinnamood ja vee
kvaliteet piirkonnas. Sügavamad puurkaevud ning kallid puhastusseadmed suurendavad
projektide maksumust oluliselt.

