Struktuurivahendite 2021-2027 partnerlusleppe ja rakenduskava ning Taaskäivitamiskava koostamise
kaasamisplaan ja ajakava
Lähtekohad
-

-

-
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Kaasamine toimub lähtudes osaluskavas sätestatud põhimõtetest1, kaasamise heast tavast2 ja ühissätete määruse eelnõus sätestatud põhimõtetest (sh
partnerluse käitumisjuhend3)
Alates 2018 märtsist kuni 2020 aasta veebruarini toimus arvukalt arutelusid strateegia „Eesti 2035“ koostamise raames, milles mh on käsitletud ka
struktuurivahendite toetusvajadusi- ja võimalusi. Ülevaade seni toiminud aruteludest on leitav siit: https://www.riigikantselei.ee/et/valitsusetoetamine/strateegia-eesti-2035/strateegia-eesti-2035-toimunud-uritused
Kui seni on peamine fookus olnud Eesti arenguvajaduste kaardistamisel, oluliste muutuste kokku leppimisel ja sihtide määratlemisel ning valminud on Eesti
2035 eelnõu, siis edaspidi keskendub kaasamisprotsess arenguvajadustele, muutustele ja tegevustele, mida kaasrahastada struktuurivahenditest, et kokku
leppida partnerlusleppe ja rakenduskava sisus. Arutelude aluseks partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõud.
Õiglase ülemineku kava koostamiseks Ida-Virumaale (Õiglase ülemineku fondi kasutamiseks) korraldatakse eraldi kaasamisprotsess. Partnerlusleppe ja
rakenduskava koostamisel käsitletakse ülemineku teemat üldisemal tasandil.
Taaskäivitamisfondi vahendite kasutamiseks koostatava Taaskäivitamiskava kaasamisprotsess viiakse läbi samaaegselt 2021-2027 struktuurivahendite
kaasamisprotsessiga. Erinevaid fonde ja nende kasutamisulatust käsitletakse partnerite seminaridel ühiselt, et luua tervikpilt fondide võimalustest ja nende
omavahelisest sünergiast.

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/seminaride_materjalid/osalemise_kava_ee2035.pdf
https://www.riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=LV
2

Eesmärk: Kaasamise ja osaluse peamised eesmärgid on tagada huvirühmade aktiivne osalus partnerlusleppe ja rakenduskava koostamisel ning avalikkuse
teavitamine. Lähtume põhimõttest, et partnerlusleppe ja rakenduskava koostamine on avatud protsess ning kõigi huvirühmade, kes soovivad panustada Eesti tänaste
ja homsete probleemkohtade lahendamisse, sisend ja ideed on oodatud ja võrdväärselt olulised.
Osalevad partnerid
Kaasatavad katusorganisatsioonid, s.h:
1. 2014-2020 seirekomisjonis esindatud katuspartnerid:
Eesti Ametiühingute Keskliit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Teaduste Akadeemia
Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
Rektorite Nõukogu
Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik
Vabaühenduste Liit
2. Täiendavalt kaasatavad katuspartnerid:
Eesti Leader Liit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
SA Kutsekoda
MTÜ Lastekaitse Liit
Eesti Noorteühenduste Liit
3. Muud valdkondlikud partnerid, eksperdid ja koostööpartnerid, kellel on konkreetse valdkonna kogemus ja soov kaasa rääkida.

Tegevused ja esialgne ajakava:
Kuu

Nädal / kuupäevad

START

November
Nädal 46-51 / 10.11 10.11
2020 /
– 18.12
jaanuar 2021 Nädal 51 / 16.12
16.12
Nädal 45-3 / 02.11 – 02.11
22.01

Märts 2021
4

Kestus

Otsekohtumised partneritega RRF ja REACT_EU4 tutvustamiseks (virtuaalsed). Kokku 7
kohtumist.

a2h

Ühetkuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni koosolek (virtuaalne)

4h

SF 2021-2027 rahastamiskava, RRF, ÕÜF infograafika välja töötamine ja SF kodulehele
http://ww.struktuurifondid.ee lisamine. RRF maandumislehe loomine.
ÕÜF seminar (virtuaalne)

Veebruar 2021 Nädal 5-6

Veebruar /
märts 2021

Tegevus

Nädal 7 / 15.02 –
19.02

15.02

SF ja RRF temaatilised töötoad (virtuaalsed) poliitikaeesmärkide kaupa:
a 3,5-4 tundi
1. Nutikam Eesti
2. Rohelisem Eesti
3. Ühendatum Eesti
4. Sotsiaalsem Eesti
5. Inimestele lähedasem Eesti
Sihtürhm: valdkondlikud huvigrupid (s.h katuspartnereid ja regionaalsed partnerid), KOVide
esindajad, ettevõtjad, eksperdid jne
RM poolt üldine tutvustus, millele järgneb valdkondliku ministeeriumi ülevaade konkreetse
teema/poliitikaeesmärgi raames kavandatud tegevustest, s.h erinevate fondide vaade. Järgnevad
ministeeriumide esindajate poolt juhitud lauaarutelud kitsamates teemagruppides koos
ettepanekute ja kokkuvõtetega. Arutelude oodatava tulemusena saadakse sisend rakenduskava ja
toetuse andmise tingimuste koostamisse.

Nädal 7-9 / 15.02 –
7.03

15.02

Taaskäivitamiskava (RRP) eelnõu avalik konsultatsioon (osale.ee, SF koduleht, RRF koduleht)

Nädal 8 / 22-28.02

Riigikantselei straeegiapäev. Eesti 2035 vahekokkuvõte.

Nädal 10 / 10.-11.03 10.03

Linnade-valdade päev.

3 nädalat

2 päeva

Kaasamisplaani kontekstis hõlmab lühend SF endas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Ühtekuuluvusfondi (ÜF) ja Euroopa Sostiaalfond Plussi (ESF+); RRF (Recovery and
Resilience Facility) – Taaskäivitamisfond; REACT_EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) – käesoleva perioodi top-up ehk SF täiendav rahastus; ÕÜF
– Õiglase Ülemineku Fond.

Aprill 20201

Mai 2021

Nädal 10-12 / 8.0326.03

15.03

RRP avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.

3 nädalat

Nädal 10-13 / 8.0302.04

8.03

Partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu (sh territoriaalne ülemineku kava) avalik konsultatsioon
(osale.ee, SF koduleht)

4 nädalat

Nädal 14-16 / 5.0430.04

5.04

Partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja
arvestamine, tagasiside andmine.

4 nädalat

Nädal 16

30.04

VV-s kinnitatud RRP avalikustamine

Nädal 18 / 03.05.07.05

Uuendatud partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu edastamine katuspartneritele

Nädal 20-21 / 17.0527.05

Nn variseirekomisjoni koosolek (võimalusel ühildatakse 2014-2020 seirekomisjoni koosolekuga, mis 4 tundi
toimub 26.-27.05.2021). Avaliku konsultatsiooni tulemuste ja muudatuste tutvustus ning
partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu heakskiit

Nädal 22 / 31.0504.06

Partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu ja konsultatsiooni tulemuste avalikustamine

Juuni – august Nädal
2021
Nädal 32 / 13.-14.08

Õiglase ülemineku konverents Ida-Virumaal

1 päev

Arvamusfestivali teemaalal Eesti2035 osalemine

2 päeva

Sept-Okt 2021 Nädal

Regionaalsed infoseminarid sidusrühmadele, ca 5-6 tk
Sihtürhm: valdkondlikud huvigrupid (s.h katuspartnereid ja regionaalsed partnerid), KOVide
esindajad, ettevõtjad, eksperdid jne

a 4 tundi

NB! Ajakava on indikatiivne ja sõltub planeerimisdokumentide koostamise ning läbirääkimiste tempost Euroopa Komisjoniga.

