Meetmete rakendamise
hetkeseis
Karin Kase
Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
29.01.2015

Toetuse andmise tingimuste
väljatöötamise ajakava
• 3.07.2014 kinnitas Vabariigi Valitsus toetuse
andmise tingimuste vastuvõtmise ajakava,
mille täitmisest annab Rahandusministeerium
regulaarselt aru (ka täna on istungil ettekanne
täitmise seisust).
• Ajakava kohaselt oli planeeritud 2015 jaanuari
lõpu seisuga vastu võtta 89 meetme tegevuse
toetuse andmise tingimused.
• 26.01.2015 seisuga oli jõustunud 17 õigusakti,
mis katavad 36 meetme tegevust
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Toetuse andmise tingimuste
väljatöötamise ajakava
• 31.12.2015 seisuga peaksid olema
kinnitatud 131 meetme tegevuse
tingimused.
• 2016 on ajakava kohaselt planeeritud
kinnitada 2 meetme tegevuse toetuse
andmise tingimused ning ajakava ei ole
kokku lepitud 4 meetme tegevuse osas.
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Peamised probleemid toetuse andmise
tingimuste väljatöötamisel
• Ebapiisav selgitus sekkumisloogika osas - iga toetatav

meede peaks tooma kaasa arenguhüppe või oluliste kitsaskohtade
püsiva lahenemise, kuid alati ei ole selge, kas ja kuidas selline olukord
luuakse

• Täpselt läbi mõtlemata, mida soovitakse rahastada ja
saavutada (selge eesmärk, ajakava, etapid ning kulg) – liigne
paindlikkus tegevuste kirjeldamisel.

• Toetus tuleb detailides läbi mõelda kuni kululiikideni,
mida hüvitada soovitakse või ei soovita - et
•

rakendusasutusel ja toetuse saajal oleks üks ja sama arusaam
ootustest ja piiridest
Rakendusstruktuuridega seotud küsimused – kas kõige
sobivamaks rakendamise vahendiks on avatud taotlusvoorud,
rakendusasutuse poolne elluviimine, investeeringute kava, projektide
ja toetuse saajate valik peab olema läbipaistev ja põhjendatud
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Peamised trendid toetuse andmise
tingimuste väljatöötamisel
• Riigi enda projektide rakendusstruktuurid
muutunud järjest keerulisemaks – rahastatakse
rohkem koostööle suunatud tegevusi, palju eri isikuid
kaasatud, mistõttu haldamine keerukam.

• Juriidilisest perspektiivist vaadatuna kvaliteet
pigem tõusnud – uus õigusraamistik nõuab alati
sisseelamiseks aega.

• Suur huvi lihtsustatud kuluhüvitamisviiside
vastu – igati positiivne.
• Põhjalik mitteametlik eelnev kooskõlastamine,
vajadusel töörühmade kooskäimine - väga hea
praktika.

6

Sotsiaalministeerium

Merlin Tatrik
Sotsiaalministeeriumi välisvahendite
osakond
29.01.2015

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
toetuse andmise tingimuste ettevalmistamine
• ESF eesmärk välja töötada ja kinnitada 11 toetuse
andmise tingimuste käskkirja rakendusasutuse
tegevusteks
– neist kinnitatud 7,
– 1 läbinud ametliku kooskõlastuse ja läheb kinnitamisele,
– 3 ettevalmistamisel (2 on seotud töövõimereformiga).

• ESF eesmärk 2015.a jooksul välja töötada ja kinnitada 3
avatud taotlemisel toetuse andmise tingimuste määrust
• ERF eesmärk välja töötada ja kinnitada 4 toetuse
andmise tingimuste määrust:
– 1 ametlikul kooskõlastamisel
– 2 saadetakse ametlikule kooskõlastamisele veebruaris
– 1 saadetakse mitteametlikule kooskõlastamisele veebruaris
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Eesti
riigi
panus
%

Euroopa
Liidu toetus
€

Euroopa
Liidu
panus %

4 420 003

85%

15%

0%

32 569 592

85%

15%

0%

2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanejatele

1 551 213

85%

15%

0%

2.3.1 Kainem ja tervem Eesti

8 669 822

85%

15%

0%

85%

15%

0%

3 162 000

85%

15%

0%

45 360 371

85%

8%

7%

Nr

Toetuse andmise tingimused

1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse
suurendamine
2.1.1 Puudega laste tugiteenuste arendamine ja
pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise
soodustamine 2014-2020

Töövõime süsteemi toetavad tegevused:
3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused
töötingimuste edendamiseks
3.1.3 Töövõime toetamise reformi läbi viimine

3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused
töötingimuste edendamiseks
3.2.1 Tööturuteenused tagamaks paremaid
võimalusi hõives osalemiseks

Toetuse
saaja
panus %

2 108 000
3 434 000
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Haridus- ja
Teadusministeerium
Margus Haidak
Haridus- ja Teadusministeeriumi
tõukefondide osakond
29.01.2015

Strateegia

Strateegia programm

Sealhulgas struktuurifondide tegevused

Õpetajate ja koolijuhtide
koolitus

Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu
toetamine (avatud taotlusvoor)

Digipööre hariduses

Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja
kasutuselevõtt (avatud taotlusvoor)

Täiskasvanuharidus

Täiskasvanud elanikkonna kompetentside
arendamine (avatud taotlusvoor)

Õppe ja karjäärinõutamise
programm (kinnitatud)

Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse
tagamine (kinnitatud koos programmiga)

Elukestva Tööturu ja õppe tihedam
õppe
seostamine (partneritega
strateegia kooskõlastamisel)

OSKA süsteemi arendamine
Ettevõtlusõppe arendamine
Praktikakorraldus ja õpipoisiõpe
Kutsehariduse kvaliteet
Keeleõppe toetamine

Koolivõrgu programm
(ametlikul
kooskõlastamisel)

Gümnaasiumivõrgu korrastamine
Põhikoolide võrgu korrastamine
HEV koolide võrgu korrastamine
Kaasava hariduse toetamine
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Strateegia
Noortevaldkonna
arengukava

Strateegia programm
Noorteprogramm

Sealhulgas struktuurifondide tegevused
Noorte tööhõivevalmiduse toetamine, sh NEETnoorte toetamine
Noorsootöötajate koolitus

ASTRA pakettmeede
Tippkeskuste toetamine
Eesti Teadus- ja
arendustegevuse
ning innovatsiooni
strateegia 20142020
“Teadmistepõhine
Eesti”

Riikliku tähtsusega teadusinfrastruktuuri toetamine
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Teaduse programm

Ministeeriumite TA võimekuse tõstmine
Rahvusvahelistumine
Teaduse populariseerimine
Kõrghariduse stipendiumid
Kõrghariduse rahvusvahelistumine
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Kinnitatud toetuse andmise tingimused

Nr

Toetuse andmise tingimused

Õppe- ja karjäärinõustamise programm:
1.1.1 haridustugiteenuste arendamine ja
kättesaadavuse tagamine

Euroopa
Euroopa
Liidu toetus
Liidu
€
panus %
29 688 410

85%

Eesti
riigi
panus
%

Toetuse
saaja
panus
%

15%

0%
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu asekantsler
29.01.2015

Nr

Toetuse andmise tingimused

1.6.3 Toetuse andmise tingimused digitaalse
kirjaoskuse arendamise toetamiseks
4.2.4 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise
tingimused
10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine
ühistranspordipeatustes

Eesti
riigi
panus
%

Euroopa
Liidu toetus
€

Euroopa
Liidu
panus %

Toetuse
saaja
panus %

7 225 000

85%

15%

0%

50 000 000 kuni 50%

0%

50%

12 750 000

85%

0%

15%

Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020:
10.1.1

Maantee rekonstrueerimine

208 253 520

85%

0%

15%

10.1.2

Uute maanteede ehitamine

45 611 816

85%

0%

15%

10.1.3

Lennujaamadesse tehtud
investeeringud

35 000 000

50-85%

0%

15-50%

10.1.4

Jäämurde teenuse osutamiseks
sadamate renoveerimine

9 000 000

85%

14%

1%

10.2.2

Raudtee rekonstrueerimine

87 550 000

85%

0%

10.2.3

Läbivalgustusseadmete

15%
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Toetuse andmise tingimuste
väljatöötamise ajakava
• 2015 veebruaris-märtsis jõustuvad veel 16 toetuse
andmise tingimust ettevõtluse, energiatõhususe ja
IKT suundadel.
• Novembriks 2015 on jõustunud kõik MKMi 35
toetuse andmise tingimust.
– 17 meetme tegevuse puhul kasutatakse avatud
taotlemist
– 4 investeeringute kava (transport, turism ja IKT)
– 2 puhul antakse toetust rahastamisvahendile kapitalija krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamiseks
– 16 korral antakse toetust rakendusasutuse tegevusteks
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Kultuuriministeerium

Eduard Odinets
Kultuuriministeeriumi finantsosakond
29.01.2015

Kinnitatud toetuse andmise
tingimused
Nr

Toetuse andmise tingimused

Euroopa
Liidu toetus
€

Euroopa
Liidu
panus %

Eesti
riigi
panus
%

Toetuse
saaja
panus %

Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise
toetamise tingimused ja kord:
5.3.1 Loomemajanduse inkubatsiooni
arendamine

4 000 000

75%

0%

25%

5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride
arendamine

3 200 000

80%

0%

20%

5.3.3 Loomemajanduse valdkondades
tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse
arendamine

4 200 000

70%

0%

30%

700 000

50%

0%

50%

4 000 000

80%

0%

1820%

5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste
sektoritega (väikeprojektid)
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise
võimekuse arendamine

Loomemajanduse arendamise
meede (ERF)
Avatud taotlemise määrus on kinnitatud 30.12.2014
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.3.7

Inkubatsiooni arendamine – voor avaneb 16.02.2015
Tugistruktuuride arendamine – voor avaneb 6.04.2015
Teiste majandussektoritega koostöö väikeprojektid –
voor avaneb 8.06.2015 (jooksev)
Ekspordivõime arendamine – voor avaneb 3.09.2015
(jooksev)
Taristu ja tehnoloogia – voor avaneb 2.11.2015

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks
Välja töötamisel (orienteeruv kinnitamise aeg – aprill 2015)
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega
(suurprojektid)
5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
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Vähelõimunud püsielanike lõimumise
toetamise meede (ESF)
“Eesti ühiskonnas lõimumise toetamise programm”
- toetuse andmise tingimused rakendusasutuse
tegevusteks on hetkel kinnitamisel

2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja
rakendamine
2.6.5 Lõimumisprogrammi (keeleline ja kultuuriline
kümblus) väljatöötamine ja pakkumine
2.6.6 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
Tegevuste elluviija –
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
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Keskkonnaministeerium

Triin Reisner
Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise
osakond
29.01.2015

Nr

Toetuse andmise tingimused

Euroopa
Liidu
toetus €

Euroopa
Liidu
panus %

Eesti
riigi
panus
%

Toetuse
saaja
panus %

8.1

Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine
ning taastamine” avatud taotlemise korral:

8.1.1

Ohustavate elupaikade taastamine

8.1.2

Poollooduslike koosluste hooldamiseks
vajaminevad investeeringud

8.1.4

Kaitsealade külastuskorralduse
infrastruktuuri rekonstrueerimine

8.1.5

Ex situ liigikaitse investeeringud

8.1.5

Kaitstavate maastike-väärtuste
taastamine

7.1.1

Toetuse andmise tingimused meetmes
„Veemajandustaristu arendamine”
avatud taotlemise korral

8.2.1

Hüdroloogiliste näitajate seire
arendamine kliimamuutuste
hindamiseks või prognoosimiseks

700 000

85%

0%

15%

3 000 000

85%

0%

15%

250 000

85%

0%

15%

2 500 000

85%

0%

15%

950 000

85%

0%

15%

144 000 000

85%

0%

15%

4 887 500

85%

0%

15%
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Toetuse andmise tingimuste
väljatöötamise ajakava
• Keskkonnaministeeriumi rakendada on 20
meetme tegevust.
• Toetuse andmise tingimusi kehtestavaid
õigusakte planeeritud kokku 17, millest
– jõustunud on 3 õigusakti (katavad 7 meetme tegevust)
– koostamisel (eelnõu olemas) 6 õigusakti
(kehtestatakse 2015. aastal)
– ettevalmistamisel (käimas eeluuringud vms) 8
õigusakti
•

5 kehtestatakse 2015. aastal ning 3 kehtestatakse 2016. aastal
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Avatud taotlusvoorude ajakava
2015 avanevad järgmised taotlusvoorud:
7.1.1
8.1.1

„Veemajandustaristu arendamine“ – 2015 I kvartal
„Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning
taastamine“ – avatud, taotluste esitamine alates 26.
jaanuar 2015
4.3.5/4.3.6
„Jäätmete ringlussevõtt ning korduskasutuseks
ettevalmistamine “ – 2015 II kvartal
4.3.4 „Ettevõtete ressursiauditid“ – 2015 IV kvartal - 2016 I
kvartal
7.2.2 „Jääkreostuse likvideerimine” 2015 IV kvartal - 2016 I
kvartal
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Siseministeerium
siseturvalisuse valdkond
Ketlin Jaani-Vihalem
Siseministeeriumi välisvahendite osakond
29.01.2015

Ajakava ja kaasamine
Toetuse andmise tingimuste õigusakt siseministri määrus
Eelnõu väljatöötamine töörühmas koostöös
prioriteetse suuna ministeeriumide, meetme
rakendusüksust ning väliste partneritega

Valmisoleku
suurendamine
hädaolukordadele
reageerimiseks

Hädaolukordade
investeeringute
kava

september 201421.11.2014

jaanuar 2015

Mitteametlik kooskõlastamine
Rahandusministeeriumiga

16.01.2015

01.02.2015

Valdkondlikule komisjonile
arvamuse avaldamiseks esitamine

30.01.2015

10.01.2015

Eelnõude infosüsteemis kooskõlastus

30.01.2015

Planeeritud jõustumine

31.03.2015

15.04.2015
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Ajakava ja kaasamine
Uussisserändajate
kohanemise
toetamine
(2.6.1-2.6.3)

Riskis
olevatele
noortele
suunatud
programmid
(2.7.3 ja 2.7.4)

Riskiperede
toetamiseks, laste
riskikäitumise
ennetamiseks ja
võrgustikutöö
arendamiseks
(2.7.5)

Eelnõu väljatöötamine töörühmas
(prioriteetse suuna ministeeriumid,
rakendusüksus) ning partneritega

31.12.2014

31.03.2015

31.03.2015

Mitteametlik kooskõlastamine

okt ja dets
2014

22.01.2015

6.02.2015

Valdkondlikule komisjonile
arvamuse avaldamiseks esitamine

22.10.2014

11.02.2015

3.03.2015

Eelnõude infosüsteemis
kooskõlastus

16.01.2015

16.03.2015

6.04.2015

Planeeritud jõustumine

23.02.2015

22.04.2015

18.05.2015

Toetuse andmise tingimuste
õigusakt - siseministri määrus
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Rahandusministeerium

Karin Kase
Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
29.01.2015

Toetuse andmise tingimuste
väljatöötamise ajakava
• 12.1.1 - Inimressursi koolitus ja arendamine
– mitteametlikul kooskõlastamisel käinud, edastamisel EISi

• 12.1.2 - Tippjuhtide arendamine
•

mitteametlikul kooskõlastamisel käinud, edastamisel EISi

• 12.1.3 - Institutsionaalse ja organisatsioonide
võimekuse tõstmine
–

mitteametlikul kooskõlastamisel käinud, edastamisel EISi

• 13.1.1 - Tehniline abi (ERF)
• 13.2.1 - Tehniline abi (ÜF)
•

Mitteametlikul kooskõlastusel käinud, töötatakse välja flat rate metoodika
üldkulude hüvitamiseks.
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Riigikantselei

Karin Kase
Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
29.01.2015

Kinnitatud toetuse andmise
tingimused
Nr

Toetuse andmise tingimused

Euroopa
Liidu toetus
€

Euroopa
Liidu
panus %

Eesti
riigi
panus
%

Toetuse
saaja
panus %

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“
meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks
12.2.1

Mõjude hindamise süsteemi arendamine

1 982 200

79%

15%

6%

12.2.2

Kaasamise arendamine

374 000

85%

15%

0%

12.2.3

Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate
Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit)
poliitikakujundamisel kaasa rääkimise
võimekuse tõstmiseks.

400 000

85%

15%

0%

12.2.4

Strateegilise juhtimine arendamine

1 000 000

85%

0%

15%

12.2.5

Rakke- ja ekspertrühmad ning
nõuandvad kogud

1 870 000

85%

15%

0%

12.2.6

Õigusloome kodifitseerimine

1 479 000

85%

15%

0%

12.2.7

Õigusloome arendamine

172 969

85%

15%

31

0%

