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Avasdnad, s6na Euroopa Komisjoni esindajatele ja partneritele.
2. Perioodi 2014-2020 konaldusliku poole tutvustus.
3. Ettev6tluse prioriteetse suuna (sh turism) ning uue perioodi tutvustus.
4. Teadus-arenduse ja kOrghariduse infrastruktuuri prioriteetse suuna ning uue perioodi
tutvustus.
5. Transpordi prioriteetsete suundade ning uue perioodi tutvustus.
6. Infotihiskonna prioriteetse suuna ning uue perioodi tutvustus.
7. Tehnilise abi prioriteetsete suundade tutvustus.
8. Rakenduskava teavitamistegevuste i.ilevaade.
9. Rakenduskava rakendamise hetkeseis - korraldusasutuste hinnang.
10. Viimased kommentaarid ja seirearuande hiiiiletus.
1.

Seirekomisioni poolt vastu vdetud otsused. kommentaarid rakenduskava seirearuandele
nins rakendamise hetkeseisule:

1.

Avas6nad

Ahti Kuningas:

-

-

tilevaade hetkeseisust: 46. meetmest on avatud 43, uute otsuste vastuv6tmine on
lOpetatud, kuid veiljamaksed veel kiiivad;
vastavaks tunnistati 6000 taotlust, millest 2/3 onrahuldatud ning 80% ldpetatud;
kdige rohkem on rakendust leidnud transpordi iihtekuuluvussuund (vliijamakseid tile
e0%);
mai ldpuks peaks k6ikide vdetud kohustuste ning vtiljamaksete suhe moodustama
t00%;
enne seirekomisjoni kaisime tutwmas laste miinguviiljakute ja skote parkide tootjaga
Tiptiptap oUga, kes on viinud projekte ellu alaLs
perioolist, mil taotleti
"ii-"r..t
ettev6tte tegevuste alustamiseks starditoetust. Tiptiptap
OU tegevjuht Rasmus Varunov
t6i valja, et ettev6tlusega alustamisel oli viiga palju kasu mentoriprogrammis
osalemisest, mis aitas ettevOtte alustamisel teha Oigeid strateegilisi valikuid. Samuti on
palju abi olnud ,,Ttid,stusettev6tja tehnoloogiainvesteeringu-" ja
,,Ekspordi arendamise
toetustest". Ttinaseks on Tiptiptap OU viinud ellu 6 projekti, kus iihenduse toetus
moodustas kokku 266 041€. Tiina tdrjtab ettevdttes 40 inimest ja ettevotte suurimateks
klientideks on kohalikud omavalitsused, eralasteaiad ja 40% kogu ettevotte toodangust
liiheb ekspordiks. Tiptiptap OU on nimetatud ,,Ettev6tluse Auhind,. 200g aasta
parimaks aasta arenejaks ja 2012. aasta parimaks disaini rakendajaks.

2. Perioodi 2014'2020 korraldusliku poole tutvustus, sh Euroopa Komisjoni ettekanne
strateegia,,Euroopa 2020" avalik konsultatsioon
Kadri Tali:

-

struktuuritoetuste prioriteedid v6rreldes eelmise perioodiga on muutunud;
partnerluslepe (Eesti-Ltiti-Leedu) on Komisjonis heakskiitmisel ja kiirmenetluses;
rakenduskava ettevalmistused ja parandused kiiivad;
struktuuritoetuse seadus on presidendi poolt viilja kuulutatud;
valitsuse poolt on seatud sihiks kiirendada uue perioodi vahendite kasutuselev6ttu,
eriti transpordisektoris kiirendatud menetlusega;
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-

uuel perioodil muutub eurorahade juhtimise struktuur st seirekomisjonid on
tihendatud valdkondlike arengukava juhtkomisjoniga (oleme i.ihendanud riikliku
strateegilise vaate eurorahade kasutamisega);
suurem hulk toetusmeetmeid peaks avanema III ja IV kvartalis.

Ahti Kuningas:

-

Mis seisus on finantsinstrumentide eelhindamise analiiiis?

Kadri Tali

-

Finantsinstrumentide eelhindamise analtitisi hankemenetlus on veninud, toimus
vaidlustamine, mille lahendamisega hetkel tegeletakse. Tulemusi on oodata oktoobris.

Marc Botman:

-

k6ik 28 liikmesriiki on esitanud partnerluslepped, millest neli on heaks kiidetud

-

(Taani, Poola, Saksamaa, Kreeka);
rakenduskavasid on senini esitatud 94 ;
Eesti partnerlusleppe vastuvdtmiseks on kiiimas kiirmenetlus (sh konsultatsioon teiste

-

partnerlusleppe heakskiitmiseks toimub 20. juunil kogemused ja onnestunud projektid
viimase 7 aasta jooksul on andnud lootuse tdhusamaks uueks plrioodiks;
finantsperioodi l6pus ei kiisita enarn, kui palju raha on kulutatud, eelk6ige on oluline
teada saada, mida on saavutatud.

Euroopa Komisjoni teenistustega li.ihendatud

5

piieva peale), eeldatav otsus

Piret Aunapuu:

EL tasemel on kiiimas strateegiat ,,Euroopa 2020- kAsitlev avalik konsultatsioon, Euroopa
Komisjoni kodulehel on vastav link, mille kaudu k6ikide arvamus oodatud.
Euroopa Komisjoni hinnang seirearuandele:

-

-

Seirearuannet hinnates liihtusime augustis 2013 EK poolt saadetud tiihelepanekutest
2012. aasta seirearuande kohta. Enamus tiihelepanekuid on aryesse v6etud, aga
seirearuandes puudub endiselt nn suure pildi vaade, mis aitaks hinnata, mis
on
reaalselt muutunud ja millised on tulemused. Ka ltihikokkuvottes on puudu
kvalitatiivsem ja sisulisem vaade, liihikokkuv6te on liiga finantsinfo ja indikaatorite
keskne;
aruanne vdiks sisaldada veel rohkem positiivseid projektiniiiteid;
horisontaalsed teemad ja erinevate valdkondade toetuse m6ju avaldumine
- EK
soovitus augustist 20 1 3 tiiidetud;
tuleb tile vaadataviiljatoodud tegelikud riskid (kas need on esitatud arusaadavalt ja
kas
aruanne sisaldab k6ige olulisemat infot, samuti riskide mdjuavaldus);
hetkel esineb aruandes vastuolu, aruande alguses on vaija tooaua, et korged riskid
puuduvad, kuid tekstist ilmneb siiski kdrgete riskide olemasolu.

3. Ettevdtluse prioriteetse suuna ning uue perioodi tutvustus.

Mart Laatsit ettekanne teemal,Prioriteetne suund 1- ettevdtluse uuendus- ja
kasvuv6imett.

-

3l .05.2014 seisuga prioriteetse suuna eelarvest on kohustustega kaetud g}%ja vtilja
makstud 83%;
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2015. aasta sihttase on taidetud 23-st indikaatorist 10 indikaatoril;
2013. aastal t66tati viilja uus toetusmeede - ,,Kasvuettev6tja arenguplaan";
katse - ja pooltddstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetuskeemi raames
on k6ik toetatud laborid valmis;
alustati koostdcid Eesti ingelinvestorite vdrgustikuga;
,,Start-up Eesti programmi" riulmes korraldati uus Eesti start-up - kiirendi hange.
Valiti vfllja kaks uut kiirendit;
Pr.otottitipimiskeskuste toetusskeemid said 2013. aastal valmis ja avati Mektory ning
TU protokeskus;
indikaatori lisandviiiirtus t66taja kohta on saavutatudT3,4 oZ soovitud sihttasemest;
20 1 3.aastal kiiivitus ekspordilaenu toode;
2010-2020 rahastamisperioodi meetmestiku viilj at66tamine;
alustatud ettevdtj a arenguplaani loogika piloteerimisega;
Balti investeerimisfondi asutamine j a riskikapitali fondi kaivitamine;
Koostdtiv6rgustike (TAKid, klastrid) optimeerimine tulenevalt kasvualade loogikast
ning vahehindamistulemustest.

Martti Kalvik ettekanne turismivaldkonna meetmete hetkeseisust
Turismimeetmete rakendamine on olnud plaanipiirane, valdavalt toetusmeetmed on
sulgemisel;
toimus Baltic Connecting ettevdtetele suunatud workshop, milles osales ca 9000
inimest;
2013. aastal valmisid turismiinfosiisteemi moodulid;
liituti broneerimiskeskkonnaga booking.com, millel on 2570 aktiivset liitunud
kasutajat;
tti!,1?ti viilja kasutajate statistika moodul turundustegevuste arendamiseks;
viidi ltibi uuring Eesti, kui konverentsiturismi sihtkoha, potentsiaali hindamiseks sisend investeeringute planeerimiseks;
edukalt on l6ppenud turismiinfokeskuste finantseerimine, mille tulemusel uuendati
maakondlike turismiinfokeskuste vdrgustikku;
2013. aastal valmisid turismitoodete arendamise toetusskeemis Vihula
moisakompleks
ja Tondi Tennisekeskus ning pereturismi atraktsioonid Lottemaa
teemapark ning
WOW kogupere elamukeskus, vtiiketoetuste toetusskeemis valmis Noorte Rallyparl
Laitses;
siseriikliku turismivaldkonna eesmiirgid on tiiidetud;
ryiklik Turismiarengukava 2014-2020 on kinnitatud 15.1 1.2013 Riigikogu poolt;
Riiklik Turismiarengukava 2014-2020 on 15.05.2014 kinnitatud Vabiiili Valitsuse
poolt;
20 I 4 -2020 rahastami sperio odi meetmestiku viilj at<idtamine
;
uutele kriteeriumitele tugineva kvaliteedisiisteemi kiiivitamine.
PiretAunapuu:

-

'

Edulood peaksid olema selgemad, st aruandesse lisada, kui suur on riigilt (sh
Euroopa
Liidu osalus) saadud toetus ja kui suur ettev6tte omaosalus. Lisaks tuleks tuua rohkem
naiteid: kumuleeruvad niiited, sektoripdhiseid n?iited. Samuti on oluline pdhjendada,
miks just need ntiited on aruandesse pandud. Lisada ka asjakohaste uuringute
tulemusi.
Kas MKM-il on olemas siisteem , kuidas koguda/ saada hiiid niiiteid ettevdtete
edukate
proj ektindidete kohta?
Lk4
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Andres Vdrang:

-

Info on olemas, kuid meetmeid on suunas palju ning valikutegemine keeruline.
Ttiiendame aruannet.

Ahti Kuningas:

-

2012 ja20l4.aastatel on tehtud ettev6tlustoetuste m6jude hinnangud, kus v6rreldakse
toetust saadud ettevdtjate edukuse niiitajaid, samuti viime ltibi intervjuusid.

Ivar Sikk:

-

Kuhu eurorahade panustamine ja tegevus on positiivset m6ju andnud? Mis on suure
pildi m6ju perioodi l6puks?

Ahti Kuningas:

-

majandustulemustest lfituvalt on eelk6ige kannatada saanud struktuurivahendite
viiline sektor (logistika ja energeetika). Rohkem tuleb teha mtitigitcicid teadus- ja
arendustegevuse projektide toetamise vallas, kuna viiikestes ettevdtetes ei m6elda
sellele piisavalt. Teeninduspool on Eestis arenenum (IKT, start-up), v6ib tulla
potentsiaalseid edulugusid, tana tulemustes veel ei kajastu, tegemist iiksikute
ettevdtetega, mis aitavad Eestit miiiia, kuid ei oma makromoju. Pdhiprobleem on
ettevdtete investeeringud, peale majanduslangust investeeringud ei ole t6usnud,
ettev6tted ltikkavad investeeringuid edasi, kuid vajalik on investeeringud lahti saada.

Lauri Linnamiie:

-

mis on peamiseks pdhjuseks investeeringute edasiliikkamiseks, kas niiiteks iildine
ebakindlus v6i kvalifitseeritud inimeste puudus?

Ahti Kuningas:

-

ettevdtete puhul spetsiifiline. K6igepealt peab saama toodet edasi miiiia, omahinna
peab alla saama. Pankadel on ttina laenuandmisv6imalused olemas, kuid ikkagi ei
julgeta ettevOtjate poolt investeeringuid teha. P6hiline on konjunktuur - aega

majanduskriisist

liiga viihe mtid,das, veel ei julgeta teha

investeeringuid.

Kvalifitseeritud tclcljou puudus on samuti suureks takistuseks.
PiretAunapuu:

-

kas innovatsiooni osakuga plaanitakse jatkata ja millised on plaanid parandamaks
osapoolte koostridd ja saavutamaks rohkem reaalseid tulemusi?

Ahti Kuningas:

-

Jah, momendil oleme muutmas meetme miiiirust ja eeldatavasti suvel avame meetme
taotlemiseks uuesti. Miiiiruse muudatuses oleme muutnud hindamise korda, lisanud
omafinantseeringu n6ude ja kaotanud iihistaotluste esitamise voimaluse. Meetme
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miiiiruse muudatuse vajadus ilmnes toetusmeetme analtiiisist, mis viidi labi kiiesoleva
aasta l. kvartalisl.
Urmas K6lli:

-

start-up arvamust toetame, kiiivitamiseks toetusmeetmed olemas. Probleem seisneb
selles, et ettev6tted lahkuvad Eestist. Tuleb leida lahendus, kuidas sailitada lahkunud
ettev6tetega sidet ja veenda neid ikka Eestisse jiiiima.

Ahti Kuningas:
Euroopa Investeerimisfondiga asutasime Balti Investeerimisfondi (edaspidi BIF) ja
tiinaseks on see 100 mln kohustustega kaetud. See suurendab mingis osas
investeeringuid juba kaivitunud ettev6tetesse, kuid Eestist lahkumist ei saa siiski
takistada, kuna turg ja arendustegevus on m6nes riigis t6epoolest parem. Proovime
siiski juurde luua tiiiendavaid v6imalusi investeerimisvahendite kaasamiseks. Lisaks
BIFle, mis on m6eldud kiiivitunud ettev6tetele, hakkame eraldi tegelema KredExi
kaudu varaj ases faasis ettev6tete riskikapitali tegevusega.
Lauri Linnamiie:

kas on olemas suurusjiirk, kui palju on start-upi raha pandud

ja mis on selle

tulemusena saadud?

Ahti Kuningas:
on olemas, kuid kohe ei oska 6elda. Tiina on ainult Arengufondi kaudu investeeritud,
kuid see mudel tiina ei tdcjta enam, tahame luua Euroopa Investeerimisfondi (EIF)
kaudu liibi eraettevdtluse riskikapitalituru.
Marina Kaas:

tootearendus on hetkel suurettev6tetele suunatud, tahaksime VKEdele samuti
rahastust. Oluline on, et see programm jiitkuks. Innovatsiooniosakus on liiga viiike
toetuse summa, samas suurem meede (tootearendus) ei sobi VKEdele. Samuti hiiirib,
et IKT ettev6tted on ,,kaaperdanud" sdna start-ap. Tuleks m6elda IKT valdkonnale
oma termin ja start-upi kasutada pigem alustavate ettevOtete kontekstis.
Ahti Kuningas:
enamus vahendeid pigem liiheb tiina tcidtlevasse td<jstusse. Start-up terminit
seostatakse IKTga pigem mitte saadud vahendite mahust tulenevalt, vaid seetdttu, et
IKT start-upid suudavad ennast teiste valdkondadega vdrreldes paremini reklaamida ja
sealt tulenevalt ka selline mulje, et start-upid ainult IKT valdkonnas.
Mait Palts:

1

,,lnnovatsiooniosakute toetusmeede. Ulevaade meetmest perioodil 2009-2013 ja soovitused meetme
disainiks perioodil 2OL4-2020." 102.05.2OL4, Tallinn). lnfo analtitisi kohta: majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium, Sigrid Rajalo, sigrid.rajalo@mkm.ee
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hiljuti EK poolt Eestile antud soovitused sisaldasid r6huasutust energiatdhususel ja
ressursiasetuse t6hususel. Kas meil on mingeid tegelusi plaanis nende soovituste
rakendamiseks v6i arvesse v6tmiseks?

Ahti Kuningas:

KIK valmistab ette ulatuslikku meedet

tddstusettevdtete energiatdhususe
investeeringu toetuseks. Uues turismiarengu kavas oleme liibivalt
oelnud, et rakendame turismivaldkonnas siiZistva turismi p6himdtteid, milles
ressursisiiiist on iiks viiike osa. Juba tiinaste tegevuste puhul, et nt terviseturismi
sektoris, kus ressurss vee ja energia n2iol on viiga suur, aitame me leida erinevaid
suurendamiseks ja

mudeleid koost66s Siiiistva Energia Instituudiga. Lisaks teistes valdkondades oleme
tiina juba alustanud jiirgmiste tegevustega - Tallinna uued trammiliinid, avaliku sektori
hoonete ja kortermajade energiasiiiistu meetmed, uued arengukavad (nt
energiamaj andus), suured tari stuproj ektid (energiaiihendused, LNG).

4.Teadus-arenduse k6rghariduse infrastruktuuri prioriteetse suuna ning uue perioodi
tutvustus.
Jaak Kask ettekanne teemal ,,Prioriteetne suund 2

- teadus- arendustegevus"

KSik meetmed on avatud, 99Yo vahenditest on kohustustega kaetud, iile poole
projektidest on loppenud (eeldused rakenduskavas pi.istitatud eesmiirkide ttiitmiseks);
tin rituti majade taristu meetme investeeringute kava muudatus, millegi anti lisaraha
seitsmele projektile ca 9,2 miljoni ulatuses - projektid, mille ehitusmaksumus oli
kallinenud;
l6ppesid Eesti Kirjandusmuuseumi ja TLU teadusmaja projektid;
ehiiustegevus on k6ikidel suurematel infrastruktuuride projektidel l6ppenud;
2013. aastal toimus viiikese- ja keskmisemahuline teadusaparatuurivoor - huvi toetuse
saamise vastu oli suur;
veebruaris tegi RU otsuse viiiksemahulise teadusaparatuuri V taotlusvooru projektide
kohta mahuga ca2,9 mln;

projektidest vabanenud vahendid suunati uuesti keskmise aparatuuri vooru ja

rakendusk6rghariduse 6ppe infrastruktuuri taotluse vooru;
praegune viiljamaksete trend - oleme j6udnud 77,4Yo-ni;
indikaatorite osas jtitkuvaid suuri probleeme tiiitmise osas pole;
jtirjest rohkem avastatud rikkumisi toetuse saaja poolt liibi viidud hangetes, mille
tulemusena on RU sunnitud toetusi tagasi n6udma - probleem on riigihangete seaduse
tdlgendamises;

taJlejatele, kes

on

varasemalt esitanud kvaliteetseid taotlusi, rakendatakse

valimipOhilist menetlust, et viiljamaksete aega kiirendada;
kuna ia 30% suuna eelarvest on veel viilja maksmata, esineb risk,
projektid/programmid ei kasuta neile eraldatud vahendeid 100% ulatuses tira'

et

k6ik

Ivar Sikk:

-

tiinased indikaatorid niiitavad fragmente, uue perioodi omad peaksid niiitama tegelikku
m6ju. Seega on oluline kirjeldada, mis on tegelik asetleidnud mdju konkurentsivdime
kasvus, oluline on m56ta tulemust. Kiisimus seisneb selles, et kas me oleme suutelised
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struktuurirahadest ,,kasvatatud" baasi tiiiel miiiiral iira kasutama ja kas me suudame
seda ka finantsiliselt fileval hoida? Kui me mdtleme, et sellised investeeringud
(k6rgkoolide tulemuslepingud jm, mis tehakse, kui rahvusvahelisus paraneb) jii[vadki
riigieelarvele, siis sellist koormust ei suuda riigieelarve pikas perspektiivis tiiita.
Peame fokusseerima javaatama, kuhu uuel perioodil vahendeid paigutada, et tegemist
oleks pikaajaliselt jiitkusuutlikku investeeringuga.
Indrek Reimand:

-

viilisriikidest saadava teadustegevuse rahastamine on SKP kohta hea, kuid inimese
kohta mitte vaga. Riiiikides konkurentsiv6imest Euroopa 7. raamprogrammi
kontekstis, siis rahastamises elaniku kohta oli Eesti esimeste seas. Teadusasutuste
koostodprojektide (ettevdtetega) rahaline maht on EL-s keskmiselt 8% avaliku sektori
teadusarengu tegevuse kuludest, Eestis umbes 3%. Eesti uue strateegia eesmiirk on
t$sta see EL keskmiseni. Oleme oma instrumente planeerinud nii, et see mii2ir tduseks.
Samas ei kata see vtiga suurt osa teadusarengu osakulutustest. Lahendusi tuleb leida
riigisisese kokkuleppe korras.

Piret Aunapuu:

-

indikaator "tudengite arv, kes kasutavad kaasajastatud ruume kdrgkoolides" on
tiiidetud 302%. Juhul kui on selge, et indikaatori sihttase on valesti miiiiratletud, siis
tuleb see aruandes seda pohjendadaia anda hinnang saavutatule.

-

SAArchimedese maksete peatamine, mis on seis jiireltegevuste osas?

Indrek Reimand
Tiiiendame aruannet;
SAArchimedes tegeleb hetkel selle teemaga, sisuks hangete kiisimused;
tuleb mainida, et projektide ja programmide kontrollieesmiirgid v6ivad seada ohtu
prioriteetsete suundadl eesmai.gid v6i vastupidi, sh nditeks olukordades, kus RU, KA
ja AA t6lgendused erinevad vdi t6lgendusi ei anta (operatiivselt), kontrollid kestavad
tlemiiara kaua vdi viiga viiikeste kulude menetlemist ndutakse ebamdistlikus ulatuses'
Tulemuseks on suur halduskoormus, sh niiiteks suurem kui vastavates EL kesksetes
rahastamisinstrumentides ja lubamatuks peetakse ka selliseid tegevusi, mida on
varasemates EL poolt auditites lubatavaks peetud. Kokkuvdttes v6ib sellest kujuneda
risk meetmete eesmtirkide tiiitmisele. Pean vajalikuks, et tdlgenduste andmisel ja
kaalutlemisel peab alati arvestama ka meetmete sisulisi eesmiirke. Teen ettepaneku, et
kontrollieesmiirkide ning prioriteetsete suundade eesmiirkide v6imalike konfliktide
esitamiseks ja olukordade kiisitlemiseks peaks viilja tootama protseduuri.

S.Transpordi prioriteetsete suundade ning uue perioodi tutvustus.

Indrek Gailan ettekanne teemal,rstrateegilise ttihtsusega transpordiinvesteeringud'o
(prioriteetne suund 3)

- K6ik investeeringute

kava 30 projekti said 2013. aasta mai seisuga rahastamise

otsusega kaetud;
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-

taotluse vtiljamakseid ligi 548 mln eurot, mis moodustavad 86% transpordi meetme
eelarvest;
2013. aasta suurimad projektid: Ulemiste liikluss6lm, J6hvi liiklussdlm, AruvalleKose, Haljala liiklussdlm, Tartu liiiinepoolse iimbers6idu ehitusalad 3 ja 4, Tallinn Paldiski ja Keila - Riisipere raudtee, elektriveerenn, Tallinn-Narva maantee;
Vdo-Maardu teeldigu ehitus lSpetatakse perioodil 2014-2020;
oleme korrigeerinud reisijate viihendamise indikaatorite saavutustaset varasemalt 40YoIt 15-26% vahemikuni;
indikaator ,,rekonstrueeritud reisijate platvormide arv raudteel" saab tiiidetud
2014.aasta l6puks;
uute trammide soetamise projekt peaks panustama iihistranspordiga tehtud s6itude
arvu indikaatorisse, tiinu millele peaks siulma see ka tdidetud (lisaks tihistranspordi
kvaliteedi t6usule Tallinnas) ;
transpordi arengukava 2014'2020 kiideti heaks 19.02.2014;
teehoiukava aastateks 2014-2020 vdeti vastu 16.10 .2013;
meetmed vtiljatdritamisel ning miiiiruse ,,Transpordi infrastruktuuri arendamine
perioodil 2014-2020 eelndu koostamisel;
perioodi2014-2020 meetme eeldatav avanemine IV kvartal 2014.

PiretAunapuu:

-

Aruande osa on arusaadav. Kuna iihistranspordiga tehtud sditude arvu (indikaator)
pole voimalik tAita, siis v6iks lisada juurde informatsiooni, et miks indikaator on olnud
ebatapn" ja mis aitaks hinnata tegelikku tulemust ja protsessi. Tuleks vdimalusel viilja
tuua, mis on realistlik tase. Sama kommentaar kehtib ka k6ikide teiste iiletatud ja
alatiiidetud indikaatorite kohta.

Indrek Gailan:

-

trammi infrastruktuur ja uued rongid peaks andma efekti selle indikaatori tiiitmiseks,
kuid alles jiirgnevatel aastatel (lisaks kvoodirahast bussid). Indikaator pole liiga
ambitsioonikas, lihtsad tulemused tulevad hiljem, ehk transpordi projektide m6ju
avaldub alles aasta vdi paari piirast peale nende valmimist.

Piret Aunapuu:

-

Vtio-Maardu projekti osas lisada, et taotlus projekti muutmiseks esitatakse EKle 2014
teises pooles..

Indrek Gailan:

-

hetkel konsulteerime EK-ga, millised dokumendid vaja esitada, tiipsustame aega
aruandes.

Mari Jiissi:

-

meie mureks on Ulemiste liikluss6lme laadsed projektid, mis on 6ppetund jiirgmiseks
perioodiks. Piiev piirast liiklussdlme avamist oli kesklinn jalle umbes, kuid teisest
kohast (Tehnika tn). Kuidas reaalselt tulevikus ummikuid viiltida?

Indrek Gailan:

-

Ulemiste liikluss6lme eesmiirk on suunata transiit kesklinnast viilja. Inimesi peaks

suunama kasutama i.ihistransporti, tervikpilt peaks tekkima

koos
edasiehitamine
tiinava
iihistranspordiinvesteeringutega. Linna keskusesse mitmerealise
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ei ole lahendus, see halvendaks linnakeskkonda. Pigem peaks iihistranspordi kvaliteet
t6usma ja inimeste m6ttemall i.ihistranspordi kasutamise kohta muutuma.
Piret Aunapuu:

-

EARK seirearuandest vdib viilja lugeda et trammiliini nr 4 projekti hankemuudatused
tulid planeerimisvigadest ja seet6ttu hange venis. Mis oli hanke venimise p6hjus?

Indrek Gailan:

-

algselt oli projekti ,,Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine" hankedokumentides
sees see osa, mis tiletas Peterburi teed. Tallinna linn oli veendumusel, et Ulemiste
liiklussdlme ehitamine on vdtnud aega ca 2 aastat ja 6 kuu piirast peale objekti
valmimist uuesti tiles kaevata osa Peterburi teest tooks kaasa uuesti liiklusummikud.
Seetdttu otsustas Tallinna linn teha koos Ulemiste liiklussdlme ehitamisega valmis
linna omavahenditest Peterburi teed iiletava trammiliini l6igu. Liihtuvalt sellest v6eti
projekti ,,Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine" hankedokumentidest vtilja
Peterburi teed tiletav osa ja projekti hanke viiljakuulutamine venis.

Mari Jiissi:

-

Ulemistel on raske liigelda lapsevankn jarattaga, kuna puuduvad nii kaldteed, kui ka
viited. Kas Ulemiste liikluss6lme tegevused on tiiielikult l6puni viidud?

Indrek Gailan:

-

Tallinna linn on projekti raames planeerinud kergliiklusteede osas tulevikus tehtavaid
tihendusi, mida linn hiljem m6ne teise projekti raames ehitama hakkab.

Ivar Sikk:

-

pikaaegne probleem Tallinnas on olnud transpordi arengukava puudumine, mis oleks
tirviklahenduste alusdokument. Kas Tallinnal on niitidseks selline dokument olemas?
Millised on Tallinna rahaliste vahendite v6imalused edaspidiseks? 2014+ linnalise
meetme puhul, kus kergliiklusteede on abik6lblikud kulud ja rahamahud suured, v6iks
survestada Tallinna linna alusdokumente vastu v6tma ja alles siis raha andma.

Indrek Gailan:

-

6.

Linna poolt koostatavate alusdokumendi ajakava osas hetkel info puudub, kuid uue
perioodi raames peab Tallinn edaspidi liikumispilti vaatama koos l2ihivaldadega.
Linna arengukava on uuel perioodil iiheks toetuse taotlemise eeltingimuseks.

Infoiihiskonna prioriteetse suuna tutvustus ning suuna uue perioodi tutvustus

Mait Heidelberg ettekanne,, Prioriteetne suund 4 - infoiihiskonna edendamine'o

-

Investeeringute kavasse lisandus neli projekti;
2013. aastal avatud taotlusvoore on kokku liibiviidud 11 ja rahuldatud 161 taotlust;
viiljamakseid tehtud 87o/o meetmele planeeritud toetusest, kohustusi on tiiidetud99o/o;
teglleti projektide ettevalmistamisega- tegevustel peab olema tdestatud praktiline

-

viiiirtus;
hiisti on rakendunud interneti arengud, e-ID kasutamine;
lisandunud on teenuste piiriiilene m56de, mis vaadatuna Euroopa tihtse turu
seisukohast on murrangulise tiihtsusega;
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-

probleemne indikaator: avaliku sektori kodulehektilgede ja portaalide vastavusse
viimine veebi kiiideldavuse p6him6tetega. Indikaatori sihttaset ja riigihanget ekeskkonnas on ebareaalne saavutada;
investeeringute kava2012-2013 tiiiendamine x-tee uue versiooni viiljatd<itamise
projektiga;
saatesarja loomine infotihiskonna teadlikkuse tdstmiseks;
kiiimasolev avatud andmete taotlusvoor;
2013. aastal valmis uus infoiihiskonna arengukava.

-

Piret Aunapuu:

-

Prioriteetse suuna rahaline maht peaks olema proportsioonis seirearuandes esitatud
infoga (lehektilgede arv, esitatud info detailsus jne) ja ka seirekomisjonis tehtavate
ettekannete pikkusega.

7. Tehnilise

abi prioriteetsete suundade tutvustus

Kadri Kalamees ettekanne ,,prioriteetne suund

-

6

ia 7 - tehniline

abi'o

Kohustused ja vziljamaksed tehnilisest abist kasutatud 50lo;
Horisontaalsest tehnilisest abist on viiljamakstud 660/o;
Jtirgmise aasta IV kvartaliks peaks tiiituvus olema 100%;

-

Vahendeid on planeeritud rohkem kui kasutatud
VV otsuse alusel suunatakse I miljon eurot meetme sisu tegevuseks- XT projekti viiike
laevade soetamiseks;
Koolituste ja koosluste all olev indikaator on vaja tiiita20 - indikaator saab tiiidetud
2014. aasta l6Puks;
Koondhinnani on tehnilisele abile antud ,,vdga hea". Vaadates koondpilti indikaatori
saavutamis.ri 1,ragu-aksete suhtest vOetud kohustustesse) ja tagasinSuete viiga
minimaalset arvu, siis tegelikult on k6ik vajalikud tegevused planeeritud mahus
tehtud.

8. Rakenduskava

teavitamistegevuste illevaade

Andres V6rang ettekanne teemal,Kommunikatsioon"

g.

20l3.aasta1 viidi liibi uuring ,,Avalik arvamus Euroopa Liidu struktuuritoetustest"'
71o/o on
97% ktisitletud inimestest on kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust.
arvamusel, et eurotoetus on suunatud oigetesse valdkondadesse;
ja sadamaid
valdkondadest nimetati k6ige enam teeremonti, raudteed, transporti
(45%), p6llumajandust, kala]rdust, metsandust (43%), haridust, teadust (25%) ning
sotsiaalvaldkonda, t<i6tuid, tervishoidu Qa%);
V6rreldes eelmise
2013. aastal avaldati 210 struktuurivahendite temaatilist artiklit.
kodulehte;
MKMi
aastagaon avaldatud artiklite arv kasvanud 3 korda, lisaks uuendati
Event 2013 siigis:
2014. aastal osalesime Euroopa P?ieva tiritusel ning toimus Maior
Wikipeedia artiklite konkurss koolides lile Eesti'

Rakenduskava rakendamise hetkeseis- korraldusasutuse hinnang
LkLL

/L3

Ivar Sikk:

-

Meetmete/tegevustetulemusenaon:
o lisandunud uusi td<ikohti (aruandlusaastal 2000, kokku 8216);
o suurenenud lisandviiiirtus tcidtaja kohta (perioodil 2007-2012. a kasv 9,1 tuhat

-

EUR 40%);
o kasvanud eksportivate ettev6tete arv (aruandeaastal 1189 ettev6tte vdrra, kokku
perioodil 2007-2012 7567 ettevdtte vdrra) ning turismiteenuste eksport (o,97
mld € -> 1,35 mld €);
o viihenenud reisiaeg ja liiklus6nnetuste arv;
o paranenud avalike e-teenuste pakkumine;
eesmiirkide tulemused saab hinnata heaks. Tuleb l6bi mdelda, mis on suurim m6ju ja
mis vahenditega see saavutatud on;
tiiitmata indikaatorid - peaksime mStlema, kus on murekoht ja kas on m6ni tegevus
puudu, mis takistab eesmiirkide taitmisq
rakenduskava finantstulemus on hea:
o kogueelarvest on kulukohustustega kaetud 97,28o (3I.12.2013);
o viiljamakseid on tehtud 77 ,57oh (31.12.2013);
o valjamaksete kasv vdiks olla suurem. 30.05 seisuga- kulukohustusi 98,5% ja

o
o
o
-

viilj amakse id 8 4,1 5o/o;
tiihelepanu vajavad suunad- ljaA ja k6rghariduse infrastruktuur (viiljamakseid
seisuga 31.12.2013 - 62,loh);
rakenduskava N+ sihttasemed 2013. aastal on tiiidetud;
EL reiting- struktuuritoetuste viiljamaksetempolt esikohal (seisuga 20.03.2014)

- 73,860/o;

korraldusasutuse iildhinnang on positiivne.

Otsustati:
Uhehaalselt otsustati kinnitada 2013. aasta Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
seirearuanne koos j iirgmiste tiiiendustega:

seirekomisjoni poolt koosolekul tehtud tiiiendusettepanekud:

-

ettepanek taiendada ltihikokkuv6tet muutustega, mis on vahendite kasutamise
tulemusena saavutatud;
ettepanek taiendada edulugusid prioriteetse suuna 1 raames;
ettepanek p6hjendada prioiiteeties suunas 2 indikaatorite saavutustasemeid, mille
2015. a seatud sihttase on iiletatud;
ettepanek riskide s6nastused ja maandustegevused vajadusel selgemalt lahti kirjutada;
projekti
ettepanek taiendada suurprojektide peatiikki tiihtajaga, millal Viio-Maardu
j iitkutaotlus Euroopa Komi sj onile e sitatakse.

Seirekomisjoni poolt kirjalikus kommenteerimisvoorus tehtud tiiiendused:
- punktis 3.2.3 (riskid) ettepanek kirjutada selgemalt lahti MKMi k6rgete riskide
selgitus ja lisada maandustegevused. LK 38 ial77 '
punktis
4.2.1.(korraldusarutur" ja makseasutuse jiirelevalve rakendusiiksuse tile) (LK
58-59) ettepanek vdtta viilja jiirelevalve tegevused, mis ei ole seotud antud

rakenduskavaga'

Lkt2r

tl

Punktis 5.2 (lAbiviidud hindamised ja uuringud), ettepanek kustutada tehnilise abi
osast perioodi2014-2020 EL vahendite kasutamise eelhindamise osa iira, kuna tekst
kordub samas punktis (LK 71).
Punktis 7.1 (ettevdtluse uuendus- ja kasvuv6ime) lisati kaks 2012. aasta indikaatorit,
sellest muutusid ka kogu rakenduskava indikaatori saavutusmiiiirad: 30 saavutatud
indikaatori asemel on29. Samas on eeldada, et ,,Uutest toodetest ja teenustest saadava
mtitigitulu osatiihtsus ettev6tete kogukiiibest toetatud ettevdtete seas" saavutab
perioodi ldpuks planeeritud sihtmtiiira. LK 89 on lisatud ka m6lema indikaatori
saavutusmiiiira selgitus.
Punktis 7.5 (horisontaalne tehniline abi" ja 7 ,,Tehniline abi") tiipsustati ja tiiiendatud
indikaatorite saavutusmiiiirasid. (LK I 4 I - I 43) :
o avalikkuse teadlikkus struktuurivahenditest 2013. saavutusmiidr 67Yo ja
eesmiirgist tiiidetud eesmiirgist 1 49%;
o horisontaalsete hindamiste arv (mis katavad k6iki rakenduskavasid) 2013. aasta
saavutusmiiiir 5 triidetud eesmiirgist ( I 00%);
o avalikkusele ja potentsiaalsetele taotlejatele suunatud oluliste
rakenduskavaspetsiifi liste meediaiirituste j a infopiievade arv 20 I 3 . aasta
saavutusmtiiir 47 ja eesmiirgist tiiidetud (522,2%);
o prioriteetse suuna spetsiifiliste hindamiste arv 2013. a saavutusmiiiir 2
(eesmiirgist tiiidetud 1 6,7 oA).
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