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LÜHIKOKKUVÕTE

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (OP) seirearuande eesmärgiks on anda
ülevaade aruandlusperioodi tegevustest. OP koosneb järgmistest prioriteetsetest
suundadest:
- „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“, mille tegevusi rahastatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondist (ERDF) 375 480 935 euro, Eesti avaliku sektori poolt 8 972 444
euro ja erasektori poolt 134 105 629 euro ulatuses. Prioriteetse suuna rakendusasutuseks
(RA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Keskkonnaministeerium
(KKM), rakendusüksusteks (RÜ) on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
(akrediteeritud 5. juuli 2007) ja Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx
(KredEx) (akrediteeritud 5. juuli 2007).
Prioriteetse suuna eesmärgiks on kõigi sektorite ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu
toetamine, ettevõtete teadus- ja arendustegevuse (T&A) ja innovatsioonivõimekuse ning
turismi ja loomemajanduse arendamine. Eesmärgid on kavandatud aruande esitamise
seisuga ellu viia läbi 3 programmi, 18 avatud taotlemisega ja 1 investeeringute kava
meetme.
Aruandeperioodi lõpuseisuga (31.12.2007) olid prioriteetse suuna raames kinnitatud Eesti
kui reisisihi tuntuse suurendamise ja turismiinfosüsteemi arendamise programmide
rakendamiseks vajalikud programmdokumendid, tegevused algavad 2008. aastal. Tegemist
on EASi poolt elluviidavate meetmetega, kus toetuse saajaks on EAS ja avatud taotlemist
ei toimu.
RA hinnang prioriteetse suuna elluviimisele on rahuldav. Vaatamata sellele, et meetmete
ettevalmistamine on eeldatust kauem aega võtnud, ei takista see meetmete oodatavate
tulemuste saavutamist. Kuna esimesed meetmed jõustusid alles 2007. aasta lõpus, siis ei
ole võimalik anda hinnangut prioriteetse suuna rakendamisele.
- „Eesti teadus- ja arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”, mille
tegevusi rahastatakse ERDFist 310 223 307 euro ja Eesti avaliku sektori poolt 364 968 597
euro ulatuses. Prioriteese suuna RAks on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning
RÜks on Sihtasutus (SA) Archimedes (akrediteeritud 29. november 2007).
Prioriteetse suuna eesmärgiks on teadusuuringute mahu ja tehnoloogiaarenduse suutlikkuse
suurendamine ja nende integreerimine Euroopa teadusruumi ning teadusasutuste ja
kõrgkoolide kaasajastamine atraktiivse õppe- ja teadustöö keskkonna loomiseks. Loetletud
eesmärgid on kavas ellu viia 6 programmi, 2 avatud taotlemiste ja 2 investeeringu kava
alusel.
Aruandlusperioodil meetmeid veel ei avatud.
RA (HTM) hinnangul on aruandlusperioodil prioriteetse suuna Eesti TjaA
konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste
kaasajastamise kaudu” ettevalmistamine kulgenud rahuldavalt. Kuigi mõningate meetmete
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rakendumine oli planeeritud 2007. aasta IV kvartalisse ning reaalsete ettevalmistavate
tegevustega jõutakse lõpule 2008. aasta alguses, ei ole siiski alust hinnata protsessi
ebarahuldavaks. Samas on tulevikku silmas pidades ning töö sujuvama korraldamise
huvides oluline arvestada eelseisva perioodi tööplaanide koostamisel võimalike
administratiivsete viivitustega, mis rakendamise algust võivad edasi lükata.
- „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega
transpordi infrastruktuuri arendamine“, mis viiakse ellu „Transpordi infrastruktuuri
arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” alusel, mis on
sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. aasta määruses nr. 39
(transpordi meede).
Transpordi meetme eelarve moodustavad prioriteetse suuna „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud“ ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahendid 525 397 290 euro ja Eesti
avaliku sektori osalus 92 717 169 euro ulatuses ning „Regionaalse tähtsusega transpordi
infrastruktuuri arendamine“ ERDF vahendid 100 936 867 euro ulatuses ja Eesti avaliku
sektori osalus puudub. Transpordi meetme RAks on vastavalt Vabariigi Valitsuse (VV) 5.
augusti 2007. aasta määrusele MKM. MKM akrediteeriti RÜ ülesandeid (projektide valiku
ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. aasta korraldusega nr 396
„Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete täitmiseks”. Transpordi
meetme RÜdeks on 31.12.2007 seisuga Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a
korraldusega nr 524; AS Tallinna Lennujaam (TLL) VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr
58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve
Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.
RA hinnang prioriteetsete suundade elluviimise ettevalmistuste kohta on hea, kuna
kinnitatud on transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme
rakendamise eeskiri. Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2
RÜd on akrediteeritud, 1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud
VV poolt varem (2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute
kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis
rakendama hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette
projektide dokumentatsiooni.
- „Infoühiskonna edendamine“, mille tegevusi rahastatakse ERDFist 62 633 416 euro
ulatuses ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. Prioriteetse suuna RAks on MKM ja RÜks
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA), mis akrediteeriti 5. juuli 2007. Prioriteetne
suund viiakse ellu kolme meetmena; „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programm,
„Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ ja „Infoühiskonna edendamine
investeeringute kavade kaudu“.
RA hindab prioriteetse suuna rakendamisele tervikuna heaks, arvestades ühelt poolt väga
head ülevaadet IKT seisust riigis ja võimalikest arenguperspektiividest, mis on
väljendunud Infoühiskonna arengukavas ja selle rakendusplaanis, ning potentsiaalsete
toetuse taotlejate valmisolekut arendusprojektide läbiviimiseks teiselt poolt. Loodud on
eeldused edukaks struktuuritoetuste rakendusperioodiks. Prioriteetsel suunal on käivitunud
programm ja eeltööd on lõpetatud investeeringute kava koostamiseks ning praktiliselt ka
avatud taotlusvoorude väljakuulutamiseks.
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- Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“ ühenduse osalus on 28 553 498 eurot
ja Eesti avaliku sektori osalus 5 038 853 eurot. Prioriteetse suuna „Tehniline abi“
ühenduse osalus on 1 402 733 eurot ja Eesti avaliku sektori osalus puudub. RAks ja RÜks
on mõlema suuna puhul korraldusasutus (KA) ehk Rahandusministeerium (RM). RM
rakendab perioodil 2007–2013 nelja meedet: horisontaalse tehnilise abi meede,
inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meede, elukeskkonna arendamise
rakenduskava tehnilise abi meede ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehnilise abi meede. Tehnilise abi kõik 4 meedet avanesid 2007. aastal ning taotlemine
toimub avatud taotlemise põhimõttel.
Horisontaalse tehnilise abi prioriteetse suuna eelarve kokku perioodiks 2007–2013 kõikide
rakenduskavade peale on 64 894 314 eurot, millele samuti lisandub kaasfinantseering 15%.
Horisontaalse tehnilise abi eelarve on jagatud kõigi kolme rakenduskava vahel ning
moodustab eraldiseisva prioriteetse suuna igas rakenduskavas. Toetuse saajate poolt
tehtavad horisontaalsed kulud jagatakse kolme rakenduskava vahel ning kantakse iga
rakenduskava kuludesse vastavalt proportsioonile horisontaalse tehnilise abi eelarvest, mis
igas rakenduskavas paikneb ning seda tehakse alles hetkel, mil kulud deklareeritakse
Euroopa Komisjonile (EK).
KA hinnang taotletud vahenditele kasutamisele on hea arvestades, et aruandlusperioodil
olid kasutusel veel perioodi 2004–2006 vahendid ning meetmed avanesid ning
rakenduskavad kiideti heaks alles 2007. aasta keskel.
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1. SISSEJUHATUS
Käesolev seirearuanne kajastab OP elluviimist. Aruanne hõlmab nii finantsilist kui sisulist
informatsiooni rakendamise kohta. Informatsioon on koondatud OPi RAde (MKM, KKM,
HTM) poolt kinnitatud RÜde (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – EAS, SA Archmedes,
VTA, TLL, MNT, TJA, RIA) seirearuannete ning juhtministeeriumi (MKM) lisatäienduste
põhjal. Kasutatud on päringuid struktuuritoetuste registri operatiivsüsteemist (SFOS) ja
struktuuritoetuste registri kesksüsteemist (SFCS). Seirearuandes kajastatud informatsioon
on esitatud seisuga 31.12.2007 (aruandlusperioodiks on 1.01.-31.12.2007).
Seirearuanne on kinnitatud Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjoni
poolt ….. (kuupäev).
OPi rahastatakse programmperioodil 2007-2013 1 404 628 046 euro ulatuses Euroopa
Liidu (EL) ERDF ja ÜF vahenditest, Eesti avaliku sektori osalust on ette nähtud 161 473
756 euro, erasektori osakust 134 105 629 euro ulatuses.
OP prioriteetne suund nr 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ hõlmab järgnevaid
valdkondi:
• Ettevõtlus, mis hõlmab tegevussuundadena järgnevaid eesmärke:
o Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud
investeeringuteks vajalikule kapitalile.
 Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetus
o Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine.
 Eksporditurunduse toetus
 Messitoetus
 Ühisturunduse toetus
o Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja
tootlikkuse kasv.
 Innovatsiooniklastrite toetamine
 Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetus
 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine
 Keskkonnatehnoloogiate arendamise toetamine
• Innovatsioon, mis hõlmab tegevussuundadena järgnevaid eesmärke:
o Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks
kasvamine.
 Ettevõtlusinkubatsiooni toetamine
 Teadus- ja tehnoloogiaparkide arendamine
o Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire.
 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
 SPINNO+
• Loomemajandus, mille eesmärgiks on:
o Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut.
 Loomemajanduse ettevõtjate ühisturunduse toetamine
 Loomemajanduse alane teadlikkus
 Loomemajanduse inkubaatorite, arenduskeskuste ja võrgustike
toetamine
 Loomemajanduse valdkonna suurprojektide toetamine
9

•

Turism, mille eesmärgiks on:
o Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja
jätkusuutlik areng.
 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm
 Turismi tootearendustoetus
 Turismi turundustoetus avalikule ja kolmandale sektorile
 Turismi turundustoetus ettevõtjale
 Turismiinfosüsteemi arendamise programm
 Turismiinfo jaotuskanalite investeeringute kava

Käesoleva prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõim“ tegevuste rahastamise
maht on 375 480 935 euro ja Eesti avaliku sektori osalus 8 972 444 euro ning erasektori
osalus 134 105 629 euro ulatuses.
OP prioriteetne suund nr 2 „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”
hõlmab alasuundi:
• „Pikaajalisele majandusarengule suunatud TjaA valdkondlike programmide
toetamine”, meetmed:
 „Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse
toetamine”
 „Biotehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
 „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
• „Teaduse tippkeskuste arendamine ja osaluse toetamine EL ja Läänemere
teaduskoostöö programmides”, meetmed:
 „Teaduse tippkeskuste arendamine”
 „Rahvusvahelise koostöö toetamine”
• „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri ja
seadmete kaasajastamine”, meede:
 „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise
infrastruktuuri ja seadmete kaasajastamine”
• „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”, meede:
 „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”
Käesoleva prioriteetse suuna „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” tegevuste
rahastamise maht on 310 223 307 euro, Eesti avaliku sektori osalus 54 745 290 euro
ulatuses, kokku 364 968 597 eurot.
OP prioriteetne suund nr 3 „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” (ÜF)
hõlmab Eesti transpordipoliitika eesmärkide elluviimist:
• ühistranspordi arendamist;
• ligipääsetavuse ja liiklusohutuse parandamist.
Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on investeeringud planeeritud TEN-T
transpordivõrgustikul ja ühistranspordi valdkonnas. Rahvusvahelise transpordikoridori
toimimise ja selle positiivse mõju kindlustamise nimel Eesti majandusele on eesmärgiks ka
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piiriülese koostöö arendamine, mis kindlustab EL liikmesriikide ning Eesti vaheliste
reisijate ja kaubaveo kiire ja mugava liikumise kõikidel suundadel.
Olulisemad tegevussuunad on:
• elektritranspordi arendamine Tallinna piirkonnas;
• kiire reisirongiühenduse tagamine;
• transpordikoridoride ühendamine sadamatega;
• liiklusohutuse parandamine;
• rahvusvahelise kauba- ja reisijateveo toimimise tagamine
valmisoleku tõstmise kaudu.

raudtee ja sadamate

Prioriteetse suuna „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” tegevuste
rahastamise maht on 525 397 290 eurot ühenduse osalusena ja Eesti avaliku sektori osalus
92 717 169 eurot.
OP prioriteetne suund nr 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine” (ERDF) hõlmab tegevusi, mis keskenduvad regionaalse transpordi arenguks
vajalikele investeeringutele ja põhinevad kolme eesmärgi täitmisele Eesti
transpordipoliitikast:
• ühendusvõimalused regionaalsete keskuste vahel,
• ligipääs TEN-T võrgustikule ja
• regionaalse ühistranspordi arendamine.
Tähtsaimaks prioriteediks on ühenduste tagamine regioonikeskuste ning perifeersete
piirkondade vahel. Ühistranspordi arendamine on oluline liikluskoormuse vähendamise
seisukohast linnalistes piirkondades aga ka liikumisvõimaluste tagamiseks hajaasustusega
piirkondades. Olulisel kohal on ka liiklusohutus ja keskkonnakaitse aspektid.
Olulisemad tegevussuunad on:
• regionaalsete transpordiühenduste infrastruktuuri parandamine (väljaspool TEN-T
võrgustikku);
• väikesadamate rekonstrueerimine ühenduse tagamiseks saartega;
• väikelennujaamade arendamine regionaalse lennuliikluse arendamiseks;
• ühistranspordi infrastruktuuri parandamine reisijaid teenindava infrastruktuuri ja
elukeskkonna parandamiseks raudtee mõjupiirkonnas (raudteeplatvormid).
Prioriteetse suuna „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
tegevuste rahastamise maht kokku on 100 940 000 eurot.
OP prioriteetne suund nr 5 „Infoühiskonna edendamine“ hõlmab tegevusi sotsiaalses
ja institutsionaalses mõõtmes ning on püstitanud eesmärgiks suurendada infoühiskonna
võimaluste kasutust ja ligipääsetavust ning luua läbipaistev ja tõhusalt toimiv avaliku
sektori teenuste pakkumise süsteem. Vastavalt püstitatud eesmärkidele rakendatakse
arendusprojekte isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamise ja isikukeskse, läbipaistva ja
tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamise valdkonnas.
Isikukeskse ja kaasava ühiskonna arendamise valdkonnas toimuvad arengud kahel
tegevussuunal:
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1) Avardada ühiskonna liikmete tehnilisi ligipääsuvõimalusi digitaalsele teabele
(avaliku sektori kodulehekülgede vastavusse viimine veebikäideldavuse
põhimõtetega)
2) Parandada inimeste oskusi ja osalusvõimalusi, mis viiakse ellu järgmiste tegevustega:
- infoühiskonnas hakkama saamiseks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine
kõigile ühiskonnaliikmetele;
- teadlikkuse tõstmine infoühiskonna kohta;
- kultuuripärandi digitaliseerimine, selle digitaalne säilitamine ja inimestele
kättesaadavaks tegemine interneti vahendusel ning integreerimine e-Õppe
keskkonnaga
Isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamine toimub kahel
tegevussuunal:
1) avaliku sektori toimimise tõhustamine järgnevate arendustega:
- avaliku sektori haldustoimingute ja menetlusloogikate ümberkujundamine
vastavalt IKT rakendamisest tulenevate eeliste ja võimaluste
ärakasutamiseks
- avaliku sektori infosüsteemide kujundamine ühtseks koosvõimeliseks
tervikuks
- elektroonilise identiteedi autentimis- ja autoriseerimismehhanismide
edasiarendamine, sh osalemine piiriüleste elektroonse identiteedi
projektides
- riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide toimimise tagamine ja
arendamine
- riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks
vajalike süsteemide arendamine
- riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks
vajalike süsteemide arendamine:
2) kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste osutamine järgnevalt:
- avalike teenuste paremaks osutamiseks avaliku, era- ja kolmanda sektori
integreerimine ühtsesse elektroonsesse teenuste ruumi
- tegelikku ja olulist mõju (high impact applications) omavate avaliku sektori
e-teenuste (e-riigihanked, e-arveldus jt) defineerimine, loomine, käivitamine
ja aktiivne rakendamine
- avaliku sektori funktsioonidest tulenevate terviklike e - teenuste loomine
kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele erinevates
eluvaldkondades nagu nt tervishoid, sotsiaalvaldkond, haridus korrakaitse,
transport, keskkond, julgeolek jne
- avaliku sektori e-teenuste avamine teiste riikide kodanikele.
„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmiga kaetakse tegevused isikukeskse ja
kaasava ühiskonna arendamise valdkonnas (infoühiskonnas hakkama saamiseks vajalike
teadmiste ja oskuste õpetamine kõigile ühiskonnaliikmetele ja teadlikkuse tõstmine
infoühiskonna kohta) ning „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“
viiakse ellu isikukeskse, läbipaistva ja tõhusalt toimiva avaliku sektori arendamise
valdkonna tegevustest riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide toimimise tagamine ja
arendamine ning riigi ja omavalitsuste asutuste funktsioonide efektiivsemaks täitmiseks
vajalike süsteemide arendamine. Ülejäänud tegevuste osas toimub projektide valik avatud
taotlusvoorude kaudu meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“
raames.
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Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ tegevuste rahastamise maht kokku on 62
633 416 eurot.
OP prioriteetsete suundade nr 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja nr 7 „Tehniline abi“
raames toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud rakenduskavade ja tehnilise abi
meetmete eesmärkide saavutamiseks. Vajadusel toetatakse tegevusi, mis on otseselt
vajalikud arengukava rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks.
Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi” tegevuste rahastamise maht kokku on 64
894 3141 eurot (millele lisandub avaliku sektori osalus 15%), käesoleva OP osa on kokku
33 592 351 eurot ja prioriteetse suuna „Tehniline abi” tegevuste rahastamise maht kokku
on 1 402 733 eurot. OP-põhise tehnilise abi tegevustele ei ole ette nähtud kohustuslikku
omafinantseeringut.

1

Kolme rakenduskava horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade koondsumma
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2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE
2.1. Saavutused ja arengu analüüs
2.1.1. Indikaatorite saavutustase
Kuna aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski prioriteetses suunas (prioriteetses suundades
„Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“ toimusid vähesel määral tegevused 2007. aastal), siis seisuga 31.12.2007
tulemused puuduvad. Seetõttu ei ole ka 2007. aasta makrotasandi näitajad veel olnud mõjutatud meetmete rakendamisest. Indikaatoritele seatud
saavutustasemeid saab esimest korda välja tuua 2008. aasta kohta.
Üldiselt hakkavad sisunäitajate andmed koonduma kogutavast statistikast, aruandlusest, RA/RÜ poolt läbiviidavatest uuringutest ning
Statistikaameti, Eurostat jt andmebaasidest.
Tabel 1: Indikaatorid
Indikaatorid
2007
2008
2009
2010
Prioriteetne suund 1. Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud investeeringuteks vajalikule kapitalile
Lisandväärtus töötaja kohta
Saavutustase eesmärgist (T)
%*
saavutustase
eesmärk

esialgne tase

500,0 tuhat kr
(sh. 0-49
töötajaga
ettevõtetes 400,0
tuhat kr)
225,0 tuhat kr
(sh. 0-49
töötajaga
ettevõtetes 199,0
tuhat kr) (2005)

2011

2012

2013

2014

2015

325,0 tuhat kr
(sh 0-49
töötajaga
ettevõtetes
250,0 tuhat kr)
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Kaasatud erasektori
investeeringud uutesse
masinatesse ja seadmetesse
(T)

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase
Eesmärk

0
2,1 miljard kr
(2007-2015)
0 (2006)

esialgne tase
Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine
Eksportivate ettevõtete arv
Saavutustase eesmärgist
(M)
%*

Otseinvesteeringute
positsiooni suhe SKP-sse (M)

Saavutustase
Eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

0%

eesmärgist

Saavutustase
eesmärk

1.0 miljard kr
(2007-2010)

8700 (2015)
6797 (2005)
-

7500

Kuulumine kolme
Kõrgema
suhtarvuga riigi
hulka (2015)

esialgne tase

Ekspordikäibe kasv toetatud
ettevõtete hulgas (T)

Saavutustase
%*
saavutustase
eesmärk

97% (31.12.2005
seisuga)

eesmärgist

Kuulumine
kolme kõrgema
suhtarvuga riigi
hulka

0%
0
Keskmine
nominaalkasv
20% (2015)
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esialgne tase

Eksporditurunduse

Saavutustase
%*

toetust saanud ettevõtete arv
(V)

saavutustase

Andmed pole
veel saadaval
(2006)
eesmärgist

0%
0

eesmärk
346 (2015)
esialgne tase
0 (2006)
Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv
Ettevõtete
Saavutustase eesmärgist innovatsiooniinvesteeringud
%*
(M)
saavutustase
-

Ettevõtete tegelemine
intellektuaalomandi kaitsega
(M)

Uutest toodetest ja teenustest
saadava müügitulu osatähtsus
ettevõtete kogukäibest
toetatud ettevõtete seas (T)

eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*
saavutustase
Eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

saavutustase
Eesmärk
esialgne tase

Keskmine
nominaalkasv
20%

eesmärgist

2,6% (2016)
1,6% (2004)
-

eesmärgist

22,5% (2016)
13,4% (2004)
0

0
25% (2015)
0 (2006)

258

2,10%

16,70%

16,30%
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Uute väljatöötatud
tehnoloogiate, toodete ja
teenuste arv toetatud
ettevõtete seas (V)

Toetatud projektide raames
tehtud erasektori T&A
investeeringud (V)

Saavutustase
%*

eesmärgist

0%

saavutustase
Eesmärk

0
Aastas 60 (2015)

esialgne tase
Saavutustase
%*

21 (2006)
0%

eesmärgist

saavutustase
Eesmärk

0
600 mln kr
(2015)

esialgne tase
0 (2006)
Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine
Teadus- ja tehnoloogiaparkide Saavutustase eesmärgist ning inkubaatorite
%*
asukasfirmade käibe kasv (T)
saavutustase
-

Asukasfirmade arv teadus- ja
tehnoloogiaparkides (sh neis
asuvates inkubaatorites) (T)

eesmärk

Käibe kasv
keskmiselt 40%
aastas (20072015)

esialgne tase

Kasv 89% (2005)

Saavutustase
%*

Aastas 50

eesmärgist

saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire

300 mln krooni

Käibe kasv
keskmiselt 40%
aastas (20072010)

315 (2015)
175 (2006)

250
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Üli- ja kõrgkoolide spin-off
ettevõtete arv (T)

Ülikoolide ja TjaA asutuste tulu
enda loodud intellektuaalomandi kommertsialiseerimisest ja lepingulistest
töödest ettevõtetele (T)

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase
eesmärk

Aastas 16 (2015)

esialgne tase

5 spin-off
ettevõtet aastas
(2005)

Saavutustase
%*

eesmärgist

Aastas 11

-

saavutustase
eesmärk

Nominaalkasv
keskmiselt 10%
aastas (20072015)

esialgne tase

130 372 tuh kr
(2005/2006)

Nominaalkasv
keskmiselt
10% aastas
(2007-2010)

Ettevõtete ja ülikoolide
vahelistes toetatud projektides
osalenud tudengite arv (T)

Ettevõtete ja teadusasutuste
vaheliste koostööprojektide arv
(V)

Saavutustase
%*

eesmärgist

0%

saavutustase
eesmärk

0
Aastas 65
tudengit (2015)

esialgne tase

Aastas 26
tudengit (2006)

Saavutustase
%*
Saavutustase
Eesmärk

eesmärgist

Aastas 45
tudengit

60 projekti
aastas (2015)
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esialgne tase

30 projekti
aastas (2006)

Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut
Loomemajanduse sektoris
Saavutustase eesmärgist
hõivatute osakaal (M)
%*

Loomemajandust edendavate
projektide arv (V)

saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

eesmärgist

46 projekti
aastas

4,2% (2015)
3% (2003)
0%

3,70%

saavutustase
0
eesmärk
10 (2015)
esialgne tase
0 (2006)
Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng
Turismiteenuste ekspordi kasv Saavutustase eesmärgist (M)
%*

Ööbimiste arvu kasv
majutuskohtades (T)

saavutustase
eesmärk

Nominaalkasv
55% (2015)

esialgne tase

15,2 miljardit
krooni (2005)

Saavutustase
%*

eesmärgist

5

Nominaalkasv
30%

-

saavutustase
eesmärk

7,1 miljonit
ööbimist (2015),
aasta keskmine
kasv 7,2

esialgne tase

4,1 miljonit
ööbimist (2005)

5,8 miljonit
ööbimist
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Hooajalisuse vähenemine (T)

Turismiga seotud projektide
arv (V)

Saavutustase
%*
saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

eesmärgist

-

eesmärgist

35% (2015)
38% (2005)
0%

36,10%

saavutustase
0
eesmärk
359 (2015)
esialgne tase
0 (2006)
205
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”
Eesmärk 2.1. Eesti T&A on fokusseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele
Prioriteetsete
sotsiaalmajanduslike
eesmärkidega seotud T&A
kulutuste kasv

Käivitatud riiklikud T&A
programmid (V)

Saavutustase
%*

eesmärgist

0

saavutustase
eesmärk

0
50% (2015)

esialgne tase

36,6%
kogukulutustest
(2004)
0

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase
0
eesmärk
6 (2015)
esialgne tase
0 (2006)
Eesmärk 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on kaasajastatud
Teadlased, kelle töökohad on
Saavutustase eesmärgist 0
uutes või kaasajastatud
%*
teadus- ja arendusasutustes
saavutustase
0
(T)
eesmärk
800 (2015)

40%

50% (2015)

5

6 (2015)

200

800 (2015)
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Tudengid, kes kasutavad uusi
või kaasajastatud ruume
kõrgkoolides (T)

Uued või kaasajastatud
teadus- ja arendusasutused
(hooned) (V)

Uued või kaasajastatud
kõrgkoolihooned (V)

esialgne tase
Saavutustase
%*

eesmärgist

0 (2006)
0

saavutustase
eesmärk

0
1500 (2015)

esialgne tase
Saavutustase
%*

0 (2006)
0

eesmärgist

saavutustase
eesmärk

0
25000 m² (2015)

esialgne tase
Saavutustase
%*

0 m² (2006)
0

saavutustase
eesmärk

eesmärgist

0
12000 m² (2015)

esialgne tase
0 m² (2006)
Eesmärk 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud
Andmebaasis ISI Web of
Saavutustase eesmärgist 0
Science ära toodud
%*
publikatsioonid, mis on
saavutustase
0
avaldatud tippkeskustes
eesmärk
300 (2015)
töötavate teadlaste poolt
(aastas) (T)
esialgne tase
0 (2006)
ERDF poolt kaasfinantseeritud Saavutustase eesmärgist 0
tippkeskuste arv (V)
%*
saavutustase
eesmärk
esialgne tase

0
7 (2015)
0 (2006)

350-400

1500 (2015)

6000 m²

25000
(2015)

m²

3000 m²

12000
(2015)

m²

200

300 (2015)

7

7 (2015)
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Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku reisjateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu
Ühistranspordiga tehtud
sõitude arv (T)

Reisiaja vähenemine (T)

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase

-

eesmärk

273 mln. sõitjat

esialgne tase

207,5 milj. sõitjat
(2006)

Saavutustase
%*

eesmärgist

-

esialgne tase

Vähenemine
45%
Peale projektide
selgumist

Saavutustase
%*

eesmärgist

273 mln.
sõitjat

Vähenemine
45%

Vähenemine
45%

-

saavutustase

-

eesmärk
esialgne tase

Min. 4 (2015)
0 (2006)

Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus
Inimvigastusega ja surmaga
Saavutustase eesmärgist
lõppenud liiklusõnnetuste arvu %*
vähene-mine rekonstrueeritud saavutustase

224,0 mln.
sõitjat

-

saavutustase

esialgne tase
Raudtee projektide arv (V)

-

Min. 2

-
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maantee-lõikudel ja
liiklussõlmedes (T)

Maanteeprojektide arv (V)

Rekonstrueeritud TEN-T
liiklussõlmede arv

eesmärk

Vähenemine
85% esialgsest
tasemest

esialgne tase

Peale projektide
selgumist

Saavutustase
%*
saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

eesmärgist

-

eesmärgist

Min 5 (2015)
0 (2006)
-

saavutustase
eesmärk
esialgne tase

Min 3 (2015)
0 (2006)

Vähenemine
85% esialgsest
tasemest

Min 2

Min 2

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
Eesmärk 4.1. Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersete regioonidega
Reisijate arvu kasv
Saavutustase eesmärgist
regionaalsetes sadamates (T)
%*
saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Projektide arv sadamates ja
lennujaamades (V)

Saavutustase
%*
saavutustase
eesmärk
esialgne tase

25% kasv
130,4 tuhat
(2005)

10% kasv

Min 4 (2015)
Peale projektide
selgumist

Min 2

eesmärgist
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Eesmärk 4.2. Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur
Reisiaja vähenemine (T)

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase
eesmärk

Vähenemine
55% (2015)

esialgne tase
Rekonstrueeritud reisijate
platvormide arv raudteel

Saavutustase
%*

Uute ühenduste arv TEN-T
võrgustikule

saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Saavutustase
%*

Peale projektide
selgumist

Pojektid pole
lõpetatud

eesmärgist

100% (2015)
0% (2006)

85%

eesmärgist

saavutustase
eesmärk
esialgne tase
Prioriteetne suund 5: Infoühiskonna edendamine

Min 4 (2015)
0 (2006)

Min 2

Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud
Interneti kasutajate osakaal
(M)

Saavutustase
%*

eesmärgist

Saavutustase/kontrolltase

Interneti kasutamine kodudes
(M)

66%

Eesmärk

78% (2015)

78%
(2015)

78%
(2015)

78% (2015)

78%
(2015)

78%
(2015)

78%
(2015)

78%
(2015)

78% (2015)

esialgne tase

53% (2005)

53%
(2005)

53%
(2005)

53% (2005)

53%
(2005)

53%
(2005)

53%
(2005)

53%
(2005)

53% (2005)

Saavutustase
%*

eesmärgist
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Saavutustase/kontrolltase

Avaliku sektori
kodulehekülgede ja portaalide
vastavavusse viimine veebikäideldavuse (WAI – Web
Accessibility Initiative)
põhimõtetega (T)

Infoühiskonnaga seotud
projektide arv (V)

52% (2010)

Eesmärk

72% (2015)

72%
(2015)

72%
(2015)

72% (2015)

72%
(2015)

72%
(2015)

72%
(2015)

72%
(2015)

72% (2015)

esialgne tase

36% (2005)

36%
(2005)

36%
(2005)

36% (2005)

36%
(2005)

36%
(2005)

36%
(2005)

36%
(2005)

36% (2005)

Saavutustase
%*

eesmärgist

Saavutustase/kontrolltase

100% (2010)

Eesmärk

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

esialgne tase

7% (2006)

7%
(2006)

7%
(2006)

7% (2006)

7%
(2006)

7%
(2006)

7%
(2006)

7%
(2006)

7% (2006)

30
(2015)
0
(2006)

30
(2015)
0
(2006)

30
(2015)
0
(2006)

30
(2015)
0
(2006)

30 (2015)

Saavutustase
%*

eesmärgist

Saavutustase/kontrolltase
Eesmärk

15% (2010)
30 (2015)

30
(2015)
esialgne tase
0 (2006)
0
(2006)
Eesmärk 5.2. Avalik sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv
Avaliku sektori e-teenuseid
Saavutustase eesmärgist 0
kasutavate inimeste rahulolu
%*
riigi e-teenustega (M)
saavutustase/kontrolltase
-

30
(2015)
0
(2006)

30 (2015)
0 (2006)

0 (2006)

71% (2010)

Eesmärk

77% (2015)

77%
(2015)

77%
(2015)

77% (2015)

77%
(2015)

77%
(2015)

77%
(2015)

77%
(2015)

esialgne tase

67% (2005)

67%
(2005)

67%
(2005)

67% (2005)

67%
(2005)

67%
(2005)

67%
(2005)

67%
(2005)

77
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Riigihanked e-keskkonnas (T)

E-arveldamine (T)

Paberivaba avalik haldus (T)

Infoühiskonnaga seotud
projektide arv (V)

Saavutustase
%*

eesmärgist

0

saavutustase/kontrolltase

-

Eesmärk

75% (2015)

75%
(2015)

75%
(2015)

75% (2015)

75%
(2015)

75%
(2015)

75%
(2015)

75%
(2015)

75% (2015)

esialgne tase

puudub

0

0

0

0

0

0

0

0

saavutustase eesmärgist %*

0

Saavutustase/kontrolltase

-

Eesmärk

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

esialgne tase

puudub

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Puudub

Saavutustase
%*

eesmärgist

50% (2010)

100% (2010)

0

saavutustase/kontrolltase

-

Eesmärk

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100%
(2015)

100% (2015)

esialgne tase

OPis
puudub,
kuid min 42%,
MV 33%, ametid
11%

Min
42%
MV
33%
Ametid
11%

Min
42%
MV
33%
Ametid
11%

Min 42% MV
33%
Ametid
11%

Min
42%
MV
33%
Ametid
11%

Min
42%
MV
33%
Ametid
11%

Min
42%
MV
33%
Ametid
11%

Min
42%;
MV
33%;
Ametid
11%

Min 42%; MV
33%; Ametid
11%

60
(2015)

60
(2015)

60
(2015)

60
(2015)

60 (2015)

Saavutustase
%*

eesmärgist

50% (2010)

0

Saavutustase/kontrolltase

-

Eesmärk

60 (2015)

30 (2010)
60
(2015)

60
(2015)

60 (2015)
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esialgne tase

0 (2006)

0
(2006)

0
(2006)

0 (2006)

0
(2006)

0
(2006)

0
(2006)

0
(2006)

0 (2006)

Prioriteetne suund 6: Horisontaalne tehniline abi
Eesmärk 6.1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest
Struktuurivahendite kodulehel
Saavutustase eesmärgist 125%
registreeritud külastuste arv
%*
(T)
saavutustase/kontrolltase
149 8732

Avalikkuse teadlikkus
struktuurivahenditest (T)

Eesmärk

120000
(2015)

aastas

esialgne tase

90000
(2006)

aastas

Saavutustase
%*

eesmärgist

saavutustase/kontrolltase

114000 aastas

53,3%
24%

Eesmärk
45% (2015)
esialgne tase
28% (2006)
37%
Eesmärk 6.2. Kasvav kogemustevahetus ning suurem rakenduskavade elluviimisel tekkinud parimate praktikate levik
Horisontaalsete hindamiste arv Saavutustase eesmärgist 0%
(V)
%*
saavutustase/kontrolltase
Eesmärk
esialgne tase
Eesmärk 6.3. Personali kogemuste ning kompetentsi kasv
Koolituste ning kursuste arv,
Saavutustase eesmärgist
mis on suunatud
%*

2

0
5 (2015)
-

2

0%

Mai–detsember 2007
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struktuurivahendite
administratsioonile ning mida
korraldab või koordineerib
korraldusasutus (V)

saavutustase/kontrolltase

0

Eesmärk
esialgne tase
Prioriteetne suund 7: Tehniline abi

220 (2015)
-

90

Eesmärk 7.1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava on tulemuslikult ellu viidud
Avalikkusele ja
Saavutustase eesmärgist 0%
potentsiaalsetele taotlejatele
%*
suunatud oluliste
saavutustase/kontrolltase
0
rakenduskavaspetsiifiliste
meediaürituste ja infopäevade
Eesmärk
9 (2015)
arv (V)
esialgne tase
0
Prioriteetse suuna spetsiifiliste
hindamiste arv (V)

Saavutustase
%*

eesmärgist

0%

saavutustase/kontrolltase

0

Eesmärk
esialgne tase

12 (2015)
0 (2006)

Lisaks eelpooltoodud indikaatoritele seiratakse kogu programmperioodi jooksul ka tuumikindikaatoreid.
Tabel 2:Tuumikindikaatorid
Tuumikindikaatorid

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prioriteetne suund 1. „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“
loodud töökohtade arv

0

millest loodud töökohtade arv meestele

0

millest loodud töökohtade arv naistele

0
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T&A projektide arv

0

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”
loodud töökohtade arv

0

millest loodud töökohtade arv meestele

0

millest loodud töökohtade arv naistele

0

TjaA projektide arv

0

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
loodud töökohtade arv

0

millest loodud töökohtade arv meestele

0

millest loodud töökohtade arv naistele

0

transpordiprojektide arv

0

ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) /
aastane sääst reisijate ja kaupade käibest
uutel ja rekonstrueeritud maanteedel
ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) /
aastane sääst reisijate ja kaupade käibest
uutel ja rekonstrueeritud raudteedel
projektide raames rajatud uute teekatete
pikkus kilomeetrites

0

0

0

projektide raames rekonstrueeritud
0
teekatete pikkus kilomeetrites
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
loodud töökohtade arv

0

millest loodud töökohtade arv meestele
millest loodud töökohtade arv naistele

0
0

transpordiprojektide arv
projektide raames rajatud uute teekatete
pikkus kilomeetrites

0
0
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projektide raames rekonstrueeritud
0
teekatete pikkus kilomeetrites
Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine”
loodud töökohtade arv

0

millest loodud töökohtade arv meestele
millest loodud töökohtade arv naistele
infoühiskonna projektide arv

0
0
0
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2.1.2. Finantsteave
Järgnev finantsteave on esitatud perioodi 01.01.2007-31.12.2007 kohta eurodes.
Aruandlusperioodi lõpu seisuga ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski prioriteetses suunas (v.a. prioriteetses suundades
„Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“, kus toimusid tegevused 2007. aastal). Tehnilise abi suundade osas on
väljamakseid väga vähe (kasutati ainult horisontaalset tehnilist abi), kuna 2007. ja 2008. aasta on n.ö üleminekuaastad, mil on paralleelselt
kasutusel nii perioodi 2004–2006 kui ka perioodi 2007–2013 vahendid, seetõttu 2007. aastal viidi veel enamus tehnilise abiga seotud tegevustest
ellu perioodi 2004–2006 vahenditest – teavitamisega seotud kulud, hindamised, koolitused jne.
Tabel 3: Finantsteave
Perioodi 2007-2013 kogueelarve
rakenduskava finantstabeli põhjal

EL osalus

Eesti avaliku
sektori osalus

Erasektori
osalus

Kinnitatud programmide/projektide eelarved (EUR)

EL osalus

Eesti
avaliku
sektori
osalus

Erasektori
osalus

Maksed
Euroopa
komisjonilt

Tehtud abikõlblikud kulud (EUR)

Kinnitatud
programmide/projektid
e eelarved
protsendina perioodi
kogueelarvest (%)

EL osalus

Eesti
avaliku
sektori
osalus

Erasektori
osalus

Tehtud
abikõlblikud
kulud
protsendina
perioodi
kogueelarvest
(%)

EL osalus

Eesmärk 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"
134105629
0
0
0
0%
0
0
518559008
0
0%
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”
Suund
kokku

375480935

Suund
kokku

310223307

Suund
kokku

525397290

8972444

54745290

0
0
364968597
Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
92717169

0
618114459

0

0

0

0

0

0

0%
0%

0

0

0%
0%

0

0

0

0
0

0%
0%

0

0%
0%

0

0%
0%

0

0
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0

0

0

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
100936867
0
0
0
0
Siuund
kokku
100936867
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"
Suund
kokku

62633416

Suund
kokku

28553498

0

0
62633416
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"
5038853

3195582,43

0
33592351

334869,50

0
1402733

0

0

0

0%
0%

0

0
3195582,43

5,1%

0

1,2%

393964,10

1,2%

59094,60

5,1%

0

0

5963,92

334870

0

0

0

0%
0%

0

0
5963,92

0,01%
0,01%

0

0

1,2%

393964,10

1,2%

0

0

0%
0%

0

0

0%

399928,02

0,0%

59095

Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"
Suund
kokku
Kokku

1402733
1404628046

0
161473756

KÕIK
KOKKU

134105629

3530451,9

1700207431

0
59095

0

0

0

0

0%

0

0,2%

3589546,53

0,2%

340833

0

0

59095

2.1.3. Horisontaalsete teemadega arvestamine
Aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi suuremas mahus veel käivitatud üheski prioriteetses suunas (v.a. prioriteetses suundades
„Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“).
Tabel 4: Horisontaalsete teemadega arvestamine
Indikaator

Lõpetatud projektide/programmide arv, millel
on olnud positiivne mõju horisontaalsele
teemale (kumulatiivselt aruandlusperioodi
lõpu seisuga)

Positiivse mõjuga
projektide/programmide arv
võrrelduna kõikide projektide arvuga
(%)

Prioriteetne suund 1. „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*

0

0
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0

Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*
Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
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Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine“
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*
Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

Prioriteetne suund 6: „Horisontaalne tehniline abi“
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*
Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

34

Prioriteetne suund 7: „Tehniline abi“
Programmi/projekti mõju keskkonnahoiule*

0

0

0

0

0

0

Programmi/projekti mõju regionaalsele
arengule****

0

0

Programmi/projekti mõju
kodanikuühiskonna arengule*****

0

0

Programmi/projekti mõju võrdsetele
võimalustele**
Programmi/projekti mõju
infoühiskonnale***

Ehk keskkonnaseisundile. Keskkonnahoid on RSKSi kohaselt ökoloogiline tasakaalustatus, mis eeldab inimese tervisele puhast keskkonda, ressursside säästlikku kasutust, inimtekkelise
negatiivse mõju minimiseerimist keskkonnale ja eelnevat toetavat keskkonnaharidust.
** RSKSs defineeritud järgmiselt: meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele võrdsete võimaluste
loomine aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus.
*** RSKSs defineeritud järgmiselt: Infoühiskonnas hoitakse, teisendatakse ja edastatakse teavet universaalsel digitaalsel kujul ning kõigile ühiskonna liikmetele on tagatud juurdepääs digitaalsel
kujul teabele läbi andmeedastusvõrgu. Rutiinne vaimne töö on infoühiskonnas usaldatud masinatele ja elukorraldus on ratsionaalne tuginedes eelnimetatud eeldustele.
**** RSKSs defineeritud järgmiselt: Sotsiaal-majandusliku seisundi tasakaalustumine territoriaalses lõikes. Regionaalset arengut toetavad tegevused peavad aitama kaasa inimeste elukvaliteedi
ja põhivajaduste parema ja ruumiliselt ühtlasema tagatuse ning samuti majanduse ja tööturu arengu ja konkurentsivõime ruumiliselt ühtlasema taseme saavutamisele.
*****RSKSs defineeritud kui pidev protsess, mis eeldab aktiivseid kodanikuühendusi, inimeste järjepidevat informeerimist ning kaasamist erinevatel tasanditel, andes neile võimaluse
panustada ühiskonna arendamisse läbi koostöö ja otsustusprotsessides osalemise.
*

2.1.4. Taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
Aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi suuremas mahus veel käivitatud üheski prioriteetses suunas, v.a. prioriteetses suundades
„Infoühiskonna edendamine“ ja „Horisontaalne tehniline abi“, seetõttu 31.12.2007 seisuga kajastab järgnev tabel nende suundade tegevuste
koondit.
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Tabel 5: Taotlemine maakondade lõikes
Maakond
Harju maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Hiiu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Ida-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Jõgeva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Järva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Lääne maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Lääne-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Põlva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Pärnu maakond
Inimese kohta

Kinnitatud programmide
ja projektide eelarved
(EUR)

Rahuldatud programmide ja
projektide arv

Tehtud väljamaksed
(EUR)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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Absoluutsummana
Rapla maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Saare maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Tartu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Valga maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Viljandi maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Võru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Üleriigiline rakenduspiirkond
Inimese kohta
Absoluutsummana
KOKKU
Inimese kohta
Absoluutsummana

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,67
3589546,53

2,67
3589546,53

0,30
399928,02

2,67
3589546,53

2,67
3589546,53

0,30
399928,02
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2.1.5. Abikõlblike kulude jaotumine sekkumisvaldkondade lõikes
Kuna väljamakseid tehti vaid prioriteetsete suundade „Infoühiskonna edendamine“ („Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmi) ja
„Horisontaalne tehnilise abi“ raames, siis ei ole ühegi teise prioriteetse suuna osas seisuga 31.12.2007 tulemusi esitada.

Tabel 6: Sekkumisvaldkonnad
Mõõde 1
Prioriteetne
valdkond
(kood)

Väljamakstud
EL osaluse
summa (EUR)

Mõõde 2
Rahastamise
vorm (kood)

Väljamakstud
EL osaluse
summa (EUR)

Mõõde 3
Territoorium
(kood)

Väljamakstud
EL osaluse
summa (EUR)

-

0

Mõõde 4
Majandustegevuse
valdkond
(kood)

Väljamakstud
EL osaluse
summa (EUR)

Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"
-

0

-

0

-

0

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste
kaasajastamise kaudu”
-

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
-

0

-

0

-

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine”
-

0

-

0

-

0

-

0

Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"
13
Kokku

5963,92

1

5963,92

0

5963,92

17

5963,92

5963,92

-

5963,92

-

5963,92

-

5963,92
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Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"
85

334869,5

1

334869,5

0

334869,5

0

334869,5

86

0,0

1

0,0

0

0,0

0

0,0

Kokku

334869,5

-

334869,5

-

334869,5

-

334869,5

0

-

0

-

0

Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"
-

0

-

KOKKU
340 833,4

*

340 833,4

*

340 833,4

*

340 833,4
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2.1.6 Rikkumiste või oluliste muudatuste tõttu tagasimakstud ja taaskasutatud abi
Teave pärast üldmääruse artiklis 57 või artikli 98 lõikes 2 nimetatud abi tühistamist
tagasi nõutud abi kohta puudub.
Tabel 7: Tagasinõutud vahendid
Summa
(EUR)

Tagasinõutud summad

Fond

Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"
Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu”

-

0

-

0

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine”

-

0

-

0

Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"

-

0

Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"

-

0

Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"

-

0

KOKKU

-

0

Rikkumiste tõttu tagasi makstud vahendid aruandlusperioodil puudusid.
Tabel 8: Rikkumiste tõttu tagasi makstud vahendid
Summa
(EUR)

sh oluliste muudatuste tõttu tagasinõutud summad

Fond

Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime"

-

0

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu”

-

0

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine”

-

0

-

0

Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna edendamine"

-

0

Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"

-

0

Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"

-

0

KOKKU

-

0

2.1.7 Kvalitatiivne analüüs
Kõikides prioriteetsetes suundades on RAd ja RÜd esitanud KAle juhtimis- ja
kontrollsüsteemide kirjeldused, toimunud on vastavusauditid ja RÜ ülesannete
täitmiseks on pea kõik asutused saanud akrediteeringu (v.a MNT, TLL ja TJA, mille
osas on vastavusauditid ette nähtud 2008. aasta algusesse).
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Peamiseks 2007. aasta esimese poole tegevuseks oli OP väljatöötamine, mis 9. oktoobri
2007. aasta EK poolt heaks kiideti. 2007. aasta teisel poolel tehti rakendamiseks
vajalikke ettevalmistusi. Peamiselt keskendusid RAd ja RÜd meetmete väljatöötamisele
ja administratsioonile rakenduseelduste loomisele (koostatakse rakendamise ja taotluste
menetlemise alusdokumente).
Kokku avati aruandlusperioodil kolm programmi ja üks investeeringute kava määrus,
lisaks avanesid horisontaalse tehnilise abi ja OP tehnilise abi meetmed. Kõikides
prioriteetsetes suundades on meetmete avanemine edasi lükkunud. Meetmete
ettevalmistamine on toimunud paralleelselt rakenduskavade esitamisega EKle 2007.
aasta kevadest. Peamiselt avanevad OP meetmed 2008. aasta jooksul, kuna ühelt poolt
on olnud võimalik taotleda eelmise 2004-2006 perioodi meetmest, teisalt on viivitusi
põhjustanud see, et enamuse meetmete puhul oli tarvilik läbi viia eelmise perioodi
meetmete tulemuslikkuse hindamine, eesmärgiga saada infot meetmete senise mõju
kohta ja sisendit meetmetingimuste arendamiseks käesolevaks perioodiks.
Üldiselt ei ole ette näha OPis toodud eesmärkide mittesaavutamist seoses meetmete
peamiste avanemistega 2008. aastal. Meetmete lõikes on vahendite prognoosides
arvestatud esimeste aastate tõenäolise väiksema kulutamisega, perioodi keskele on
planeeritud enamasti suurimad väljamaksed, lisaks on arvestatud meetmete iseloomuga
(mõnes meetmes ei toimu taotlusvoorusid igal aastal, vaid üle mitme aasta), siiski säilib
risk, et edasiste viivituste korral ei suudeta kinni pidada n+2 reeglist.
Kuna aruandlusperioodil viidi ellu tegevusi vaid prioriteetse suuna „Infoühiskonna
edendamine“ „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmi ja „Horisontaalse
tehnilise abi“ raames, siis otseselt OP tegevustega ei panustatud Lissaboni protsessi,
ühtlasi ei panustatud üldmääruse artikli 9 lõikes 3 püstitatud eesmärkide3
(konkurentsivõime edendamise ja töökohtade loomise prioriteedid) saavutamisele.
Info toetuste kohta, mille alla loetakse rahastatud meetmeid, mis kuuluvad teise fondi
kohaldamisalasse puudusid.
Tabel 10: Teise fondi kohaldamisalasse kuuluv toetus

Prioriteetne suund

ESF reeglite alusel
Aruandlusperioodi lõpu
tehtud
seisuga tehtud kõik
abikõlblikud kulud
abikõlblikud kulud kokku
kokku

ESF reeglite alusel tehtud
kulude osakaal kõikidest
abikõlblikest kuludest (%)

Prioriteetne suund 1: "Ettevõtluse
uuendus- ja kasvuvõime"

0

-

-

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA
konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide
ning teadusasutuste
kaasajastamise kaudu”

0

-

-

Fondidest kaasrahastatud toetused on suunatud ELi konkurentsivõime edendamise ja töökohta loomise
prioriteetidele, sealhulgas nõukogu otsusega 2005/600/EÜ (1) esitatud majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste
2005–2008 eesmärkide saavutamisele.
3
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Prioriteetne suund 3: „Strateegilise
tähtsusega
transpordiinvesteeringud”
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse
tähtsusega transpordi
infrastruktuuri arendamine”
Prioriteetne suund 5:
"Infoühiskonna edendamine"
Prioriteetne suund 6:
"Horisontaalne tehniline abi"
Prioriteetne suund 7: "Tehniline
abi"
KOKKU

0

-

-

0
5963,92

-

-

-

-

393964,1

-

-

0

-

-

399928,02

-

-

2.2. Teave vastavuse kohta ühenduse õigusele
Ühenduse õigusele vastavuse osas probleeme aruandlusperioodil ei ole esinenud.

2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
2007. aasta oli perioodi 2007-2013 vahendite rakendussüsteem veel enamjaolt
ettevalmistamise faasis. Vastavusauditite käigus ei ole olulisi, kogu rakendussüsteemi
puudutavaid, riske või probleeme tuvastatud, teisi auditeid ei ole perioodi 2007-2013
osas toimunud. 2007. aasta sügisel koondati kokku kõikide asutuste, sh KA, riskide
hindamise tulemused.
Olulisemad riskid:
1) Võimalikud
viivitused
suuremate
infrastruktuurimeetmete
ettevalmistamisel, projektide valikul ja rahastamisel, sest olulised viivitused
antud meetmete rakendamisel võivad tuua kaasa ka olulise finantsriski, mis
seondub automaatse kohustustest vabastamisega (nn N+2(3) reegliga). Kuna
kohustustest vabastamise risk tuleb tuvastada piisavalt aegsalt, et vahendeid
ümber paigutada või teisi abinõusid kasutusele võtta, on riskina tuvastatud
ka see, et potentsiaalsed probleemid vahendite kasutamisega selguvad või
neid tunnistatakse liiga hilja.
Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.
I. Kõikide
suuremahuliste
infrastruktuurimeetmete
ettevalmistamist
seiratakse, vajadusel viiakse lahendamist nõudmist teemad aruteluks VV
tasandile. Meetmete ettevalmistamise ajakava on avaldatud internetis
aadressil www.struktuurifondid.ee.
II. Kui meetme rakendamises peaks tekkima olulised viivitused ning sellest
tulenevalt oluline kohustustest vabastamise risk, siis on kavas läbi rääkida
ja kokku leppida tegevusplaanid.
2) Eelnevad vähesed kogemused programmi tüüpi tegevuste ettevalmistamisel
ja elluviimisel, samuti programmide elluviimisega kaasnev suurenev
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halduskoormus riigi jaoks, sest see võib tuua kaasa viivitusi programmide
rakendamisel ning see omakorda finantsriske.
Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.
I. Programmide teemal on korraldatud mitmeid koolitusi, seminare ja
nõudpidamisi kogemuste vahetamiseks. Programmide koostamine on
valdavalt toimunud koostöös RMiga.
3) Meetme ettevalmistamise kuhjumine lühikesse ajaperioodi, sest suure
halduskoormuse kuhjumisel tekib oht, et ei suudeta tagada kvaliteeti ning
piisavat koordinatsiooni meetmete vahel.
Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.
I. Koostatud on meetmete ettevalmistamise ja avamise ajakava, mida
ajakohastatakse regulaarselt. Konkreetne ajakava võimaldab paremini tööd
ning koormust planeerida nii RMil kui teistel asutustel ning
sotsiaalpartneritel.
Ajakava
on
avalikustatud
aadressil
www.struktuurifondid.ee.
II. RM seirab paljude meetmete puhul seda, kas on kaasatud teisi
ministeeriume ja osapooli ning kas meetmetevahelised piirjooned ning
omavahelised seosed ning projektide valikupõhimõtted on läbiräägitud.
Vastavasisulisi kommentaare on ka tehtud.
4) Läbivalt on oluliseks peetud ka personaliriski e. eelkõige suurt
personalivoolavust, (mis tuleneb suuresti tööjõupuudusest turul) ning
ebapiisavaid teadmisi ja oskuseid. Kahtlemata toob kahe perioodi paralleelne
rakendamine (2004-2006 perioodi tegevuste lõpetamine ja sulgemine ning
perioodi 2007-2013 ettevalmistamine ja käivitamine) kaasa ka edaspidi suurema
töökoormuse, mis omakorda tähendab mõnevõrra suuremat vajadust
kvalifitseeritud personali järele.
Kesksed tegevused riski maandamiseks on järgmised.
I KA korraldab koolitusi keskselt kõikidel struktuurivahendeid puudutavatel
teemadel. Koolitusplaan administratsiooni jaoks tehakse eelseisvaks aastaks ning
selle koostamisel arvestatakse kõikide rakendusasutuste ja rakendusüksuste
eelistusi ja vajadusi. 2007.a. organiseeris korraldusasutus ca 40 koolitust, sellele
lisandus arvukalt koolitusi struktuuritoetuse registri kasutajatele registri
uuenduste teemal.
.
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Tabel 11: Riskid prioriteetsete suundade elluviimisel
Prioriteetne
suund või
meede

Risk

Ette võetud ja/või ettevõetavad abinõud

Vastutaja

Tähtaeg

Probleemi staatus

Prioriteetne suund 1: Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime
Kogu suuna
ulatuses

Meetmete avanemine venib ja
seetõttu ei suudeta eelarvesse 2008.
a planeeritud väljamakseid ära teha.

Seatakse sisse RA ja RÜde meetmete
väljatöötamise ja avanemise ettevalmistuste
jälgimiseks täiendav järelevalve kord kuus.

EAS, KredEx, MKM

2008. aasta jooksul

Alustatud

Prioriteetne suund 2: „Eesti teadus- ja arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu“
Kogu
suuna Hangete kallinemine
ulatuses

Hinnang SF rahade suhtestumise kohta KA, HTM, Archimedes
Eesti ehitusturgu. Tegevuste ajatamine.
RA: Prioriteetse suuna raames teatud
varu jätmine, mitte jagada kogu raha
kohe välja.
Kogu
suuna Programmide ja investeeringute Riik
peab
tagama
tegevuste RM, HTM
ulatuses
jätkusuutlikkus peale 2015 aastat finantseerimise peale 2015. aastat.
Tuleb tagada, et riigieelarve ei peaks
peale 2015. tegema hüppelist kasvu. RA
poolse nägemuse olemasolu ja et
struktuuritoetustega
ei
rahastata
põhitegevusi vaid luuakse lisanduvaid
väärtusi.

Pidev

Riski maandamiseks
suunatud
tegevusi
viiakse ellu

Pidev

Riski maandamiseks
suunatud
tegevusi
viiakse ellu

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja prioriteetne suund: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“
Riski maandamiseks
Vabariigi Valitsusele koostatakse projektide
on meetmed
Toetuse saajad ja MKM
ajakava. Ajakava on kohustuslikuks
määratletud ja
Mõlema suuna
Edasiste viivituste korral ei ole
vastavaid tegevusi
järgimiseks toetuse saajatele. MKM teostab (transpordi
ulatuses
võimalik kinni pidada n+2/3 reeglist. selle üle ranget järelevalvet.
investeeringute talitus)
Pidev
viiakse ellu.
Prioriteetne suund 5: „Infoühiskonna edendamine“
Kogu suuna
Toetuse taotleja ei suuda taotlust
ulatuses
nõuetekohaselt ette valmistada.

Selgitamine ja nõustamine

MKM ja RIA

Pidev

Alustatud
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Prioriteetne suund 6: „Horisontaalne tehniline abi“ ja prioriteetne suund 7: „Tehniline abi“
Mõlema suuna
TA kasutatakse abikõlbmatuteks
Maksete eelne kontroll; paikvaatlused;
ulatuses
tegevusteks/kululiikideks
abikõlblikkuse juhendi täiustamine
Võimalikud vead aastalõpu
Ressursi hooajaline suurendamine, toetuse
tormamise hooajal
saajate ärgitamine väljamakseid õigeaegselt
esitama
Väljamakse taotlusi esitatakse harva, Uue korra järgi tuleb kulud hüvitamiseks
kuid korraga palju kulusid
esitada 90 päeva jooksul kulude tekkimisest,
toetuse saajate ärgitamine kulusid esitama
Ei jõuta teha planeeritud paikvaatlusi Täiendava töötaja palkamine

KA

N/A

Alustatud

KA

N/A

Alustatud

KA

N/A

Alustatud

KA

N/A

Alustatud
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2.4. Rakenduskava rakendamisel ilmnenud muudatused
Võrreldes varasemate aastatega prognoositakse aastaks 2008 oluliselt väiksemat
majanduse kasvutempot. Muudatused majanduskeskkonnas olid tuntavad juba 2007.
aasta teisel poolel, kuid ei mõjutanud olulisel määral meetmete ettevalmistamist ning
rakendamise alustamist.
Varasem kiire sisenõudluse kasv on hakanud aeglustuma ning hinnangud edasisele
majanduskasvule on muutunud järkjärgult üha pessimistlikumaks. Majanduskasvu
aeglustumise põhjuseks võib samuti pidada tööjõu järsku kallinemist koos ettevõtete
konkurentsivõime langusega. Samuti on vähenemas ekspordi kasv, kuid tänu impordi
kasvu aeglustumisele on välismajanduse tasakaal pigem paranemas. 2007.aaasta Eesti
majanduses toimunud muutustes põimusid läbi majanduse jahtumise ja
ümberstruktureerimise ilmingud, mis jätkuvad 2008. aastal. Kui majanduskasvu
nõrgenemise põhjuseks on eelkõige sisenõudluse vähenemine, siis majanduskasvu
taastumist saab perioodil 2008-2009 toetada eelkõige eksport ning majanduse
ümberstruktureerimine kõrgema lisandväärtusega toodete tootmisele.
Eesti ettevõtete arenguid piiravad tegurid on suuresti seotud sellega, kuidas suudetakse
toime tulla peale majanduse ülekuumenemist toimunud jahenemisega ja seda maailma
finantsturgude heitlikkuse tingimustes, mille negatiivsed mõjud reaalmajandusele ei ole
veel selged. Vaatamata Eesti majanduse kasvutempo sujuvale aeglustumisele, ei ole
kadunud majanduse pehmet maandumist ohustavad tegurid. Majanduskasvu
aeglustumise märgid on ilmnenud oodatust hiljem ja tegelik kukkumine võib seetõttu
tulla eeldatavast järsem. Suurimateks ohuteguriteks on tööjõupuudus ja reaalpalkade
tööjõu tootlikkusest kiirem kasv, mis ohustab eelolevatel aastatel Eesti ettevõtete
konkurentsivõimet.
Eesti ettevõtete edu aitab hoida senisest parem ressursside kasutamine, mille tulemusel
suureneks tootlikkus (tootmissisendite efektiivsem kombineerimine). Pikemas
perspektiivis järgib tootlikkuse kasv tehnoloogilist arengut, mis eeldab investeeringuid
tootearendusse, uutesse masinatesse ja seadmetesse ning tehnoloogilistesse
lahendustesse.
Peamiseks väljakutseks lähiajal on Eesti majandusstruktuuri kohandamine muutuva
majanduskeskkonnaga. Eesti on arengus jõudnud faasi, kus odaval tööjõul põhinev
konkurentsieelis on kadunud ning on vaja ümber orienteeruda kõrgema lisandväärtusega
toodetele ja teenustele. Majanduse struktuuris domineerivad siiani tööjõumahukad
sektorid ning ekspordis on määravad madala lisandväärtusega vahetooted.
Majanduskasvu jätkumine eeldab, et piiratud tööjõuturu tingimustes suundub tööjõud
ebaefektiivsetest majandussektoritest konkurentsivõimelisematesse ja kõrgema
lisandväärtusega sektoritesse. Investeeringule toetuvasse kasvufaasi jõudmisel peavad
ettevõtted konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks üha enam investeerima kõrgema
lisandväärtusega toodete arendusse ja tootlikkuse tõstmisse.
Eelpooltoodud muutused majanduskeskkonnas tõstavad varasemast veelgi teravamalt
üles käesoleva OP eesmärkide olulisuse. Suurenenud on vajadus toetada riiklike
tugitegevuste kaudu majanduse vajalikke struktuurimuutusi ja aidata kaasa Eesti
ettevõtete suurema rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamisele.
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2.5. Olulised muudatused
Kuna aruandlusperioodi lõpuks ei olnud tegevusi veel käivitatud suuremas mahus üheski
prioriteetses suunas, siis tulemused puuduvad ka tagasimaksed tingituna artikkel 57
olulistest muudatustest.

2.6. Muude rahastamisvahendite vastastikune täiendavus
ERDFist,
Euroopa
Sotsiaalfondist,
ÜFist,
Euroopa
Maaelu
Arengu
Põllumajandusfondist, Euroopa Kalandusfondist, Euroopa Investeerimispangast ning
muudest rahastamisvahenditest saadava abi piiritlemise ja koordineerimise mehhanisme
on kirjeldatud kõikides rakenduskavades ning kõiki kirjeldatud abinõusid kasutatakse.
2007. aastal oli põhirõhk rakenduskavade ning paralleelselt ka meetmete
ettevalmistamisel. Rakenduskavade koostamisel ning läbirääkimisel arutati erinevate
meetmete omavahelist koordinatsiooni ning eraldusjooni põhjalikult.
Meetmete ettevalmistamisel tagab sektoritevahelise koordinatsiooni eelkõige kõikide
seotud asutuste kaasamine meetme tingimuste või programmide ettevalmistamisse.
Samuti on oluline roll RMil, kes meetme tingimuste ja programmide kommenteerimisel
kontrollib, milline on nende kooskõla teiste sektorite meetmetega ning teistest
riigieelarvelistest vahenditest teostatavate tegevustega. Ühtlasi pööratakse RMi poolt
suurt tähelepanu ka kattuvuste vältimisele meetmete vahel ning vahendite kasutamise
otstarbekusele.
Kõikides prioriteetsetes suundades kasutatakse erinevate fondide rahastamise kattuvuse
vältimiseks toetuse saajate ristkontrolli SFOSis. Kuludokumentidele omistatakse
konkreetse projektiga seonduvad tunnused, mis välistab ühte ja sama kuludokumentide
topeltesitamist.
Rahastamise kattuvuse vältimise meetodiks on ka taotlejalt vastava lisainfot küsimine
(peamiselt prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“). Taotleja peab
taotlusvormis ära näitama allikad, kust on projektile või seotud projektidele veel
finantseerimist taotletud (nii need, mille osas on finantseerimisotsus tehtud kui ka need,
mille osas otsust ei ole tehtud). Antud info põhjal on võimalik hinnata potentsiaalset
kattuvust ja selle vältimiseks abinõud kasutusele võtta.
Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ eesmärkide saavutamiseks oodatakse
avatud taotlusvoorude ja investeeringu kavade kaudu projekte, mis arvestavad VV poolt
kinnitatud „Infoühiskonna arengukava 2013“ ja selle alusel välja töötatud
rakendusplaanide tegevussuundi. Vastavad tingimused on kehtestatud meetme
määrustega.
Lisaks toimub asutuste- ja organisatsioonidevaheline kooskõlastus (peamiselt
prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“), mis võimaldab vältida
topeltrahastamist erinevate meetmete ja finantsinstrumentide arvelt.
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Topeltrahastamist aitab vältida ka heakskiidetud projektide loetelude avalikustamine
RÜde kodulehtedel, mis annab ülevaate toetustest ning võimaldab kontrollida, milliseid
tegevusi on juba rahastatud, mis võimaldab tuvastada kõik sama taotleja varasemad
struktuurivahendite taotlused ning rahastatud projektid.
Kuna tehnilisest abist toetatakse struktuurivahendite administratsiooni arendamisega
seotud tegevusi, on tehnilise abi tegevustel selged seosed Riigikantselei poolt hallatavate
üldise haldussuutlikkuse tugevdamisele suunatud meetmetega. Samuti on olemas
teoreetiline kattuvuste tekke risk. Selle maandamiseks on Riigikantselei kõikidesse enda
poolt rakendatavatesse programmidesse ja meetme tingimustesse kirjutanud sisse, et ei
rahastata tehnilise abi vahenditest rahastatavaid tegevusi ja kulusid. Antud tingimuse
täitmist kontrollib Riigikantselei ka taotluste vastavaks tunnistamisel.

2.7. Seire korraldus
2.7.1. Seire ja hindamise süsteemi kirjeldus
Struktuurivahendite seiret ja hindamist reguleerib üldisel tasandil Vabariigi Valitsuse 22.
detsembri 2006. aasta määrus nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja
hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord”. Seega seire ja hindamise üldine
korraldus on ühine kõikide rakenduskavade jaoks.
2.7.2. Seire rakenduskavade üleselt
Igal rakenduskava juhtministeeriumil ning RAdel on õigus kehtestada täiendavalt seire
kord üksiku rakenduskava, prioriteetse suuna või meetme kohta.
Seireandmete korje toimub mitmel rakendamise tasandil kooskõlas rakenduskavaga ning
sõltuvalt prioriteetse suuna jaoks defineeritud indikaatori iseloomust. Sellest tulenevalt
kogutakse projektiandmeid peamiselt projekti tasandilt, samas saavutustasemeid
võidakse mõõta uuringute või hindamiste abil ning need andmed võivad tuleneda ka
üldisest statistikast. Kuigi peamiselt seiratakse rakenduskavas määratletud eesmärkide
saavutamist selle jaoks samas dokumendis määratletud indikaatorite abil, võivad RAd ja
RÜd koguda andmeid ka täiendavate indikaatorite osas, kui nad seda konkreetse meetme
või projekti puhul oluliseks peavad.
Seireandmeid analüüsivad ametnikud igal rakendussüsteemi tasandil, sest seirearuanded
koostatakse koondades andmeid madalaimalt ehk meetme tasandilt ülespoole
rakenduskava tasandile ning analüüsides ja töödeldes eelnevatelt tasanditelt saadud
andmeid. Prioriteetse suuna seirearuanded koostatakse ning vajalik meetmepõhine
analüüs teostatakse rakendusasutuste poolt. Enamasti on prioriteetse suuna tasandil
kokku kutsutud ka juhtkomisjon, mis koosneb nii administratsiooni kui sotsiaalpartnerite
esindajatest ning mis annab seireandmete ja analüüsi alusel oma hinnangu prioriteetse
suuna rakendamisele. Prioriteetse suuna aruannete baasil koostab rakenduskava
juhtministeerium rakenduskava seirearuande ning esitab selle seirekomisjonile.
Seirekomisjon arutab seirearuannetes sisalduvat, teeb vajadusel parandusettepanekuid
ning kiidab aruanded heaks.
Iga-aastased seirearuanded valmistatakse ette kooskõlas EK määruse 1828/2006
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nõuetega ning esitatakse EKle KA poolt hiljemalt aruandlusaastale järgneva aasta
juunikuu lõpuks. Muuhulgas sisaldavad seirearuanded andmeid indikaatorite
sihttasemete kohta, andmeid rakendamise regionaalse aspekti osas (nt väljamaksete
andmed maakondade lõikes) ning informatsiooni horisontaalsete teemadega arvestamise
kohta rakendatud projektides.
Lisaks formaalsele seirearuandlusele on seire objektiks antud hetkel ka meetmete
ettevalmistamise ja avamise protsess ning internetis on avalikustatud meetmete
ettevalmistamise ajakavad. Rakendamise käivitudes seiratakse igakuiselt kõikide
meetmete finantsprogressi.
Strateegilised aruanded RSKS 2007-2013 rakendamise kohta katavad kõik
rakenduskavad ning need esitatakse EKle kahel korral programmperioodi vältel – 2009
ning 2012. RM koordineerib nende aruannete ettevalmistamist ning käivitab ka antud
aruannete koostamiseks vajalikud strateegilised hindamised.

2.7.3. Seire prioriteetsete suundade lõikes
MKM koostab „Struktuurivahendite rakendamise eeskirja perioodiks 2007-2013“, mis
teiste teemade hulgas sisaldab seire korda. HTM koostab struktuuritoetuse kasutamise
aruannete esitamise korra, milles sätestatakse nõuded RÜ tasandi (prioriteetse suuna)
seirearuandes esitatavale teabele. Kehtestavad korrad sätestavad aruannete esitamise
korra ning aruannete koostamisega seotud tööjaotuse (RÜde, RAde ja juhtministeeriumi
vahel).
Erineva tasandi seirearuannete koostamise aluseks on info koondamise ja üldistamise
põhimõte, alustades meetme tasandilt kuni kõige üldisemale, OP, tasemele. Aruannete
koostamisel seab RÜ nõuded ja kogub info projekti tasandil vastavalt projektide
ajakavale. Prioriteetse tasandi nõuded seab RA, kuid info koondab peamiselt RÜ, RA ja
juhtministeeriumi ülesandeks jääb peamiselt täiendaja ja ülevaataja roll.
RÜd koguvad seireinfot projektitaotlustest, vahearuannetest, lõpparuannetest ja
järelseirest (elluviimise järgsed aruanded ja järelhindamise külastused) ja vajadusel
täiendavatest uuringutest. Projektitaotlustest saadakse indikaatorite ja muude näitajate
algseis ja prognoosid, lõpparuandest indikaatorite seis projekti lõpuks. Nende näitajate
osas, mille tulemused ilmnevad alles pärast projekti lõppu, kogutakse andmeid projekti
elluviimise järgsete aruannetega ning kohapealsete külastustega. Kogutud andmed
koondatakse (EASi puhul näiteks projektide andmebaasi MS Navision) ning nende
põhjal koostatakse RAle esitatavad seirearuanded.
Nõuded aruannetes esitatavale teabele kehtestab «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse
seaduse» §24 alusel juhtministeerium (MKM).
OP prioriteetsetes suundades „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“, „Eesti teadus- ja
arendustegevuse (TjaA) konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja
kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”, „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine“ on moodustatud vastavad komisjonid, kuhu üldjuhul lisaks esindajatele
RAst, RÜst, kuuluvad üldiselt esindajad ka partnerorganisatsioonidest, KAst ja mille
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ülesandeks muuhulgas on RÜ tasandi (prioriteetse suuna) seirearuande kinnitamine.
Juhtkomisjon teeb protokollilise otsuse aruande kinnitamise kohta. RA esitab kinnitatud
prioriteetse suuna aruande juhtministeeriumile juhtministeeriumi nimetatud tähtajaks.
Prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ puhul kinnitab aruande RA. Perioodil
2007-2013 ei moodustata tehnilise abi osas juhtkomisjoni ja prioriteedi tasandil
seirearuandeid ei koostata. Seiret teostavad OP juhtministeeriumid, tehnilise abi
prioriteetsete suundade osas annab KA juhtministeeriumidele sisendi. Perioodil 20072013 ei moodustata tehnilise abi osas juhtkomisjoni ja prioriteedi tasandil seirearuandeid
ei koostata.
Kinnitatud RÜ tasandi aruanded (prioriteetse suuna) edastatakse juhtministeeriumile, kes
koostab OP aruande ja edastab selle OP seirekomisjonile kinnitamiseks.
Probleeme RÜ tasandi ja OP seirearuande koostamisel ei ole esinenud. Kuna perioodi
2007-2013 tegevused on alles käivitamisfaasis, siis esialgu ei ole veel ilmnenud raskusi
ka seiresüsteemis.
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Joonis 1: OP seirearuandlus
OP seirearaunne
Vastutaja: MKM VVO SF
talitus

1. Ettevõtluse suuna
araunne
Vastutaja: MAO,
siseturuosakond.
Koordineerib VVO

EAS

KredEx

2. TjaA suuna
aruanne
Vastutaja: HTM
rakendustalitus

Archimedes

3.-4. Transpordi suundade
aruanded
Vastutaja: TAO TIT, analüüsi
osas sisend MAOst

MNT, TJA,
VTA, TLL

5. Infoühiskonna
edendamise suuna
aruanne
Vastutaja: RISO

6.-7.
Horisontaalne
tehniline abi ja
tehniline abi
Vastutaja: RM

RIA

Toetuse saajad
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2.8. Hindamine
Konkreetse rakenduskava või prioriteetse suuna hindamiste korraldamine on
rakendusasutuse ülesanne. Hindamisi algatatakse lähtuvalt juhtimisvajadustest,
seireandmetest ning riskide hindamise tulemustest. Hindamisi kasutatakse üldiselt siis,
kui andmed (sh seireandmed) rakendamise kohta teatud valdkonnas on liiga piiratud, et
teha juhtimisotsuseid või kui kogutud teave viitab potentsiaalsetele probleemidele, mida
tuleks täpsemalt uurida enne oluliste meetmete rakendamise alustamist või sellega
jätkamist.
Algatus hindamise läbiviimiseks võib tulla ka rakenduskava seirekomisjonilt, kui neile
seirearuannete koosseisus esitatud andmed viitavad teemadele, mida tuleks uurida
sügavuti või kui seirekomisjonil on vajadus teatud andmete järele selleks, et teha
(rahalisi) otsuseid. Sellisel juhul otsustab seirekomisjon ühtlasi, milline asutus on
vastutav antud hindamise korraldamise või läbiviimise eest.
RM KAna vastutab hindamise koordineerimise ning rakenduskavade üleste hindamiste
korraldamise eest. KA kutsub 2008. a I poolaastal kokku hindamiste juhtkomisjoni,
millesse kuuluvad kõikide RAde ja RÜde esindajad ning mis koguneb regulaarselt.
Juhtkomisjoni peamiseks ülesandeks on läbi töötada ning heaks kiita aastased
hindamisplaanid, millesse kantakse kõik KA, RAde ning RÜde poolt korraldatavad
hindamised. Hindamisplaanide väljatöötamisega on mitteametliku töörühma tasandil
juba alustatud.
Programmperioodi 2007-2013 raames ei ole seisuga 31.12.2007 hindamisi üheski
prioriteetses suunas läbi viidud.
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3. Prioriteetsete suundade elluviimine
3.1. Rakendamine prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“
3.1.1. Kvalitatiivne analüüs
Käesoleva prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist
(ERDF) 375 480 935 euro, Eesti avaliku sektori poolt 8 972 444 euro ja erasektori poolt
134 105 629 euro ulatuses. Prioriteetse suuna RAks on MKM ja KKM, RÜdeks on EAS
(akrediteeritud 5. juuli 2007) ja KredEx (akrediteeritud 5. juuli 2007).
Prioriteetse suuna eesmärgiks on kõigi sektorite ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu
toetamine, ettevõtete teadus- ja arendustegevuse (T&A) ja innovatsioonivõimekuse ning
turismi ja loomemajanduse arendamine. Eesmärgid on kavandatud ellu viia läbi 3
programmi, 18 avatud taotlemisega ja 1 investeeringute kava meetme.
2007-2013 programmeerimisperioodi ettevalmistustena koostasid nii EAS kui KredEx
uue juhtimis- ja kontrollisüsteemi kirjelduse, mille alusel VV tegi 7. juulil 2007 mõlema
asutuse suhtes positiivse akrediteerimisotsuse. 31.12.2007 seisuga olid halduslepingud
mõlema RÜga ettevalmistamisel eesmärgiga sõlmida need 2008. aasta alguses.
Prioriteetse suuna tegevuste edenemise jälgimiseks on kavas moodustada 2008. aasta
alguses juhtkomisjon, mille ülesanneteks on:
- jälgida prioriteedi eesmärkide saavutamist, analüüsida prioriteedi tegevuste eesmärkide
saavutamise tulemusi;
- kooskõlastada prioriteedi aasta seirearuanded;
- vaadata läbi prioriteedile laienevad seire aruannetes toodud peamised järeldused ja
soovitused ning jälgida soovituste elluviimist prioriteedi piires;
- vajadusel teha ettepanekuid arengukava seirekomisjonile vahendite ümberjagamiseks
meetmete vahel prioriteedi piires;
- vajadusel teha ettepanekuid struktuurifondidest finantseeritava toetuse kasutamise
tulemuslikkuse tagamiseks;
- vajadusel teha arengukava seirekomisjonile ettepanekuid programmitäiendi
muutmiseks;
- vajadusel teha ettepanekuid komisjoni töökorra osas;
- täita muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
Juhtkomisjoni kuuluvad HTMi ja MKM esindajad ning sotsiaalsete partnerite esindajad.
Prioriteetse suuna rakendamise läbipaistvuse tagamiseks ning juhtkomisjoni töösse on
kaasatud järgmised sotsiaalsed partnerid: Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Väikeja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Tööandjate
Keskliit, Rektorite Nõukogu.
Aruandeperioodi lõpuseisuga (31.12.2007) olid prioriteetse suuna raames kinnitatud
Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise ja turismiinfosüsteemi arendamise programmide
rakendamiseks vajalikud programmdokumendid. Tegemist on EAS-i poolt elluviidavate
meetmetega, kus toetuse saajaks on EAS ja avatud taotlemist ei toimu. EAS alustab
nimetatud programmide raames tegevuste elluviimist 2008. aasta märtsis. Avatud
taotlemisega meetmetest oli ettevalmistatud Eksporditurunduse toetamise määrus, mille
rakendusüksuseks on EAS.

53

EASis on ette valmistatud programmide ning eksporditurunduse meetme rakendamiseks
vajalik dokumentatsioon, sh. viidud sisse vastavad muudatused EASi poolt
rakendatavate tegevuste elluviimise korda ja EASile esitatud taotluste menetlemise ja
finantseerimise korda, koostatud eksporditurunduse meetme taotlus- ja aruandevormid
ning taotluste hindamise metoodika.
KredExis ei avatud aruandlusperioodil ühtegi meedet,
Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm.

ettevalmistamisel

on

Nii EAS kui ka KredEx on programmperioodi 2007-2013 ettevalmistamisel osalenud
meetmete tingimuste väljatöötamise töögruppides ja andnud sisendi uue perioodi
määruste ja programmdokumentide koostamisse. Kuna EAS omab kogemust ka
eelmisest programmiperioodist andis EAS sisendit ka eelmise perioodi analoogsete
meetmete rakendamise kogemuse kui ka toetuse saajatelt saadud tagasiside põhjal.
Järgnevas tabelis on ära toodud prioriteetse suuna rakendatavate meetmete nimekiri koos
meetme rakendusüksuse ja eeldatava avanemise ajaga. Tegemist on meetmete esialgse
nimekirja ja ajakavaga, mis võib ettevalmistustöö käigus jooksvalt muutuda.
Tabel 12: Meetmete avanemine prioriteetses suunas 1
Meede

Rakendusüksus

Meetme eeldatav
avamine

Eksporditurunduse toetus

EAS

2008. a. veebruar

Messitoetus

EAS

2008 II-III kvartal

Ühisturunduse toetus

EAS

2008 II-III kvartal

Innovatsiooniklastrite toetamine

EAS

2008 II poolaasta

Tööstusettevõtete
tehnoloogiainvesteeringute toetus
Teadus- ja arendustegevuse projektide
toetamine

EAS

2008 II poolaasta

EAS

2008 I ja II kvartal

Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine

EAS

2008 I poolaasta

SPINNO+ (teadmiste ja
tehnoloogiasiirde toetamine)

EAS

2008 I kvartal

Ettevõtlusinkubatsiooni toetamine

EAS

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise
programm

EAS

2008 II poolaasta
Programmdokument
kinnitati 2007.a
novembris,
tegevused 2008.
aasta alguses.

Turismi tootearendustoetus

EAS

2008 II kvartal
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Turismi turundustoetus avalikule ja
kolmandale sektorile

EAS

2008 II kvartal

Turismi turundustoetus ettevõtjale

EAS

EAS

2008 II kvartal
Programmdokument
kinnitati 2007.a
novembris,
tegevused 2008.
aasta alguses.

EAS

2008 IV kvartal

EAS

2009 I poolaasta

Keskkonnatehnoloogiate arendamise
toetamine

EAS

2008 II poolaasta

Loomemajanduse ettevõtjate
ühisturunduse toetamine

EAS

2008 III kvartal

Loomemajanduse alane teadlikkus

EAS

2008 II kvartal

Turismiinfosüsteemi arendamise
programm
Turismiinfo jaotuskanalite
investeeringute kava
Teadus- ja tehnoloogiaparkide
arendamine

Loomemajanduse inkubaatorite,
arenduskeskuste ja võrgustike toetamine EAS

2008 II poolaasta

Loomemajanduse valdkonna
suurprojektide toetamine

EAS

2009 I poolaasta

Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja
kapitalilaenu programm

KredEx

2008 a. veebruar

Meetmete ettevalmistamine on kulgenud rahuldavalt. Mõnede meetmete eeldatust
hilisem avamine ei takista meetmete oodatavate tulemuste saavutamist. Mõningaid
probleeme tekitab tehnoloogia arenduskeskuste toetamise meetme avanemise viibimine
riigiabi loa saamise protsessi pikaajalisuse tõttu, kuna meetme avanemise
edasilükkumine võib avaldada negatiivset mõju olemasolevate tehnoloogia
arenduskeskuste edasisele arengule. Kuna esimesed meetmed jõustusid alles 2007. aasta
lõpus, siis ei ole võimalik anda hinnangut prioriteetse suuna rakendamisele.
Teave vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006 artikli 34 lõikele 2 kasutatud
prioriteetsele suunale eraldatud toetuste kohta puudub, kuna ükski meede
aruandlusperioodil ei avanenud, mille alla loetakse rahastatud meetmeid, mis kuuluvad
teise fondi kohaldamisalasse, tingimusel et need on vajalikud toimingu nõuetekohaseks
elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.

3.1.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk
asjakohane.
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3.1.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus
ettevalmistus elluviimiseks.
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3.2. Rakendamine prioriteetses suunas „Eesti TjaA konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“
3.2.1. Kvalitatiivne analüüs
Antud prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse ERDFist 310 223 307 euro ja Eesti
avaliku sektori poolt 364 968 597 euro ulatuses. Prioriteese suuna RA on HTM ning
RÜks on SA Archimedes (akrediteeritud 29. november 2007).
Prioriteetse suuna eesmärgiks on teadusuuringute mahu ja tehnoloogiaarenduse
suutlikkuse suurendamine ja nende integreerimine Euroopa teadusruumi ning
teadusasutuste ja kõrgkoolide kaasajastamine atraktiivse õppe- ja teadustöö keskkonna
loomiseks. Loetletud eesmärgid on kavas ellu viia 6 programmi, 2 avatud taotlemiste ja 2
investeeringu kava alusel.
2007-2013 programmeerimisperioodi ettevalmistustena koostas SA Archimedes
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduse, millele alusel VV tegi 29. novembril 2007
positiivse akrediteerimisotsuse. RÜ ja RA vaheline halduslepingu eelnõu oli 2007. aasta
lõpuks viimistlusfaasis. Ettevalmistamisel olid RA funktsioonide täitmist reguleerivad
dokumendid (seirekord, järelevalve kord).
Prioriteetse suuna tegevuste edenemise jälgimiseks moodustati haridus- ja teadusministri
17. septembri 2007. a käskkirjaga nr 908 „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi
arendamise ning Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamise
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu
prioriteetsete suundade juhtkomisjoni moodustamine” juhtkomisjon.
Prioriteetse suuna juhtkomisjoni ülesanneteks on:
1) meetmete edenemise jälgimine, sh meetme tingimuste määruste ja
programmdokumentide heaks kiitmine, auditi tähelepanekute teatavaks võtmine,
hinnangute andmine prioriteetsete suundade eesmärkide täitmisele;
2) prioriteetsete suundade tegevuste seire ja hindamise aruannete teadmiseks võtmine;
3) avatud taotlusvoorude tulemuste ja investeeringute kavade eelistusnimekirja heaks
kiitmine või hindamis- ja valikukomisjoni ülesannete täitmine, kui nii on sätestatud
meetme tingimuste määruses.
Juhtkomisjoni kuuluvad HTMi ja MKMi esindajad ning sotsiaalsete partnerite esindajad.
Prioriteetse suuna rakendamise läbipaistvuse tagamiseks ning lähimuspõhimõtte
rakendamiseks on juhtkomisjoni töösse kaasatud järgmised sotsiaalsed partnerid: Eesti
Biotehnoloogia Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Teaduste
Akadeemia, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Teadlaste Liit, Eesti
Üliõpilaskondade Liit, Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide
Rektorite Nõukogu, Rektorite Nõukogu, Teaduskompetentsi Nõukogu.
Aruandeperioodil toimus üks juhtkomisjoni koosolek 17.12.2007. aastal. Koosolekul
otsustati võtta teadmiseks meetme tingimuste määruste eelnõud ning programmide
tutvustused ning esitada ettepanekuid programmide koostajatele ning meetme tingimuste
määruste eelnõude ettevalmistajatele.
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Vastavalt VV 6. septembri ja 9. novembri 2007 korraldustele nr 403 ja 492 on
programmide alusel rakenduvad meetmed järgmised:
• „Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
• „Biotehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
• „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
• „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”;
• „Rahvusvahelise koostöö toetamine”.
Lisaks nendele, kaalutakse võimalust programmi alusel rakendada ka meedet
„Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
Investeeringu kavadena rakendatakse järgmised meetmed:
• „TjaA asutuste ja kõrghariduse sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri ja
seadmete kaasajastamine”;
• „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”.
Avatud taotlusvoorude kaudu rakendatakse meetmeid:
• „Teaduse tippkeskuste arendamine”,
• „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”.
Ettevalmistused meetmete avamiseks algasid juba 2007. aasta suvel. Meetmete tegevuste
kavandamiseks ning programmide ettevalmistamiseks moodustati töörühmad, kuhu
kuuluvad ametnikud, programmi rakendajate, sihtrühmade ning sotsiaalsete partnerite
esindajad. Meetmeid kavandatakse ellu viia programmide ja avatud taotlusvoorude
alusel.
Aruandlusperioodil ei olnud meetmed veel avanenud. Järgnevas tabelis on ära toodud
prioriteetse suuna rakendatavate meetmete nimekiri koos meetme rakendusüksuse ja
eeldatava avanemise ajaga.
Tabel 12: Meetmete avanemine prioriteetses suunas 2
Meede
Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate
teadus- ja arendustegevuse toetamise
programm
Biotehnoloogiate teadus- ja
arendustegevuse toetamise programm
Energiatehnoloogia teadus- ja
arendustegevuse toetamise programm
Materjalitehnoloogia teadus- ja
arendustegevuse toetamise programm
Rahvusvahelise koostöö toetamise
programm
Keskkonnatehnoloogia teadus- ja
arendustegevuse toetamise programm
TjaA asutuste ja kõrghariduse sh
rakenduskõrgkoolide üldise

Rakendusüksus

Meetme eeldatav
avamine

SA Archimedes

2009

SA Archimedes

2009

SA Archimedes

2008

SA Archimedes

2010

SA Archimedes

2009

SA Archimedes

2009
Investeerimiskava
planeeritud

SA Archimedes
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infrastruktuuri ja seadmete
kaasajastamine inv. kava alusel

kinnitada valitsuses
mai lõpp, 2008

Teadusaparatuuri ja -seadmete
kaasajastamine inv. kava alusel

SA Archimedes

2009

Teaduse tippkeskuste arendamine

SA Archimedes

2008

Teadusaparatuuri ja -seadmete
kaasajastamine

SA Archimedes

2008 lõpp

Kuna meemete rakendamine ei ole aruandlusperioodil veel alanud, ning meetme
määruste kinnitamisel ning väljatöötamisel RAs on esinenud mõningaid viivitusi, siis
võib RÜ seisukohalt lugeda ettevalmistavaid tegevusi nii nende mahult kui ka
kvaliteedilt rahuldavaks.

3.2.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk
asjakohane.

3.2.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus
ettevalmistus elluviimiseks.
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3.3. Rakendamine prioriteetses suunas „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud“
3.3.1. Kvalitatiivne analüüs
Transpordi meede koosneb prioriteetsete suundadest „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud“ (ÜF) ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine“ (ERDF).
MKM on vastavalt VV 5. augusti 2007. a määrusele majanduskeskkonna rakenduskava
rakendusasutus (RA) transpordi meetme osas. MKM akrediteeriti rakendusüksuse (RÜ)
ülesandeid (projektide valiku ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. a
korraldusega nr 396 „Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete
täitmiseks”. 31.12.2007 seisuga oli transpordi meetme raames akrediteeritud
rakendusüksuseks Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a korraldusega nr
524. AS Tallinna Lennujaam (TLL) akrediteeriti VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr
58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve
Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.
Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni
2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme
juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon. Samas
dokumendis on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumis”.
Transpordi
meetme
üldine
rakendamine
on
sätestatud
majandusja
kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruses nr 39 „Transpordi infrastruktuuri
arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (vt ka lisa nr
1). Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.
juuni 2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme
juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon, mille
ülesandeks on teha majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuid meetme
rakendamise kohta, koostada transpordi investeeringute kava eelnõu, heaks kiita meetme
seirearuanded, teha ministrile ettepanekuid heaks kiita või mitte heaks kiita toetuse
taotlejate taotlused ja toetuse saajate taotlused toetuse taotluse rahuldamise otsuse
muutmiseks.
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamise” korras on
toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi
infrastruktuuri
arendamise
meetme
rakendamise
eeskiri
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumis”.
Rakendamise aluseks olevad dokumendid, mis on MKMi poolt ette valmistatud:
• Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava: http://www.fin.ee/sf2007;
• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määrus nr 39
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute
kava koostamise kord”: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12834768;
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•

•

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkiri nr 223
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine”,
milles on toodud ka projektide valiku kriteeriumid;
Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava ettevalmistamine
(esitati esimest korda Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele 22.10.2007).

Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi
projekte on plaanis rakendama hakata 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad
valmistavad ette projektide dokumentatsiooni. Esimesi väljamakseid fondidest
planeeritakse 2008. aasta lõpus, hiljemalt 2009. aasta alguses.
RA hinnang meetme ettevalmistuste kohta eelneva põhjal on hea, kuna kinnitatud on
transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme rakendamise eeskiri.
Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2 RÜd on akrediteeritud,
1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud VV poolt varem
(2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute kava
vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis
rakendama hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette
projektide dokumentatsiooni.

3.3.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk
asjakohane.

3.3.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus
ettevalmistus elluviimiseks.

3.3.4. Ülevaade suurprojektidest
3.3.4.1. Suurprojektide indikatiivne loetelu.
Tabel 13: Suurprojektid
Suurprojekt

-

Euroopa Komisjoni poolt tehtud
rahastamisotsuse kuupäev
(heakskiidetud projektide puhul)

Indikatiivne suurprojekti taotluse
Euroopa Komisjonile esitamise aeg
(planeeritavate projektide puhul)

-

-

OPis on toodud alljärgnev indikatiivne suurprojektide loetelu on järgmine:
• Trammiliinide ehitamine Tallinnas;
• Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine (ühendab TEN-T võrgustikku
Tallinnas);
• Elektriraudtee uue veeremi soetamine;
• Väo-Maardu lõigu rekonstrueerimine Tallinn-Narva maanteel;
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•
•

Maantee ja raudtee eritasandiliste ristmike rekonstrueerimine;
Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine.

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega
projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.2. Muudatused suurprojektide indikatiivses loetelus.
Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega
projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.
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3.3.4.3. .Suurprojektide finantsprogress
Tabel 14: Suurprojektide finantsprogress
1

2

3

4

5

Suurprojekti
nr ja nimi

Fond
(ERDF/ÜF)

Projekti
eelarve
kokku*
(EUR)

Eelarve
EL
osalus
(EUR)

Allkirjastatud
lepingute
maht kokku*
(EUR)

-

-

-

-

-

-

6

7

Allkirjastatud
lepingute maht
kokku osakaaluna
projekti eelarvest
kokku (%)
(5. tulp/3. tulp*100)

Tehtud ning
väljamaksete
aluseks olnud
abikõlblikud
kulud kokku*
(EUR)
-

-

8

9

Tehtud
väljamaksed EL
osalus (EUR)

Tehtud väljamaksed (EL
osalus) osakaaluna projekti
eelarvest (EL osalus)
(%)
(8. tulp/4.tulp*100)
-

* Ainult abikõlblike kulude maht

Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt
asjakohane.
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3.3.4.4. Suurprojektide rakendamise hetkeseis
Tabel 15: Suurprojektide rakendamine
1

2

3

4

Suurprojekti
nimi ja nr

Planeeritud kulud
aruandlusperioodi lõpu
seisuga kumulatiivselt (kõik
allikad, EUR)*

Tegelikud kulud
aruandlusperioodi lõpu
seisuga kumulatiivselt
(kõik allikad, EUR)

Tegelike kulude maht
aruandlusperioodi lõpus
võrreldes planeeritud kulude
mahuga aruandlusperioodi
lõpus (%)

-

-

-

-

* Euroopa Komisjoni poolt tehtud rahastamisotsuse alusel, ainult abikõlblikud kulud

Selle tabeli eesmärgiks on näidata, kas projekti rakendamine on toimunud esialgselt
kinnitatud ajakava järgides ning kui suured on olnud viivitused. Kuid kuna transpordi
investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega projektide
rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.

3.3.4.5. Aset leidnud viivitused ning projekti edukaks rakendamiseks võetud meetmed:
Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega
projektide rakendamisega alustatud, siis pole käesolev punkt asjakohane.
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3.4. Rakendamine prioriteetses suunas „Regionaalse tähtsusega transpordi
infrastruktuuri arendamine“
3.4.1. Kvalitatiivne analüüs
Transpordi meede koosneb prioriteetsete suundadest „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud“ (ÜF) ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine“ (ERDF).
MKM on vastavalt VV 5. augusti 2007. a määrusele majanduskeskkonna rakenduskava
rakendusasutus (RA) transpordi meetme osas. MKM akrediteeriti rakendusüksuse (RÜ)
ülesandeid (projektide valiku ja menetlemise osas) täitma VV 30. augusti 2007. a
korraldusega nr 396 „Akrediteerimine ja volituste andmine rakendusüksuse ülesannete
täitmiseks”. 31.12.2007 seisuga oli transpordi meetme raames akrediteeritud
rakendusüksuseks Veeteede Amet (VTA), VV 29. novembri 2007. a korraldusega nr
524. AS Tallinna Lennujaam (TLL) akrediteeriti VV 31. jaanuari 2008 korraldusega nr
58. Ettevalmistamisel on Maanteeameti (MNT) akrediteerimine ja Tehnilise Järelevalve
Ameti (TJA) vastavusaudit viiakse läbi märtsis-aprillis 2008.
Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni
2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme
juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon. Samas
dokumendis on toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme rakendamise eeskiri Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumis”.
Transpordi
meetme
üldine
rakendamine
on
sätestatud
majandusja
kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruses nr 39 „Transpordi infrastruktuuri
arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord”.
Investeeringute kava koostamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni
2007. a käskkirjaga nr 223 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme
juhtkomisjoni moodustamine” loodud projektide valiku ja hindamise komisjon, mille
ülesandeks on teha majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuid meetme
rakendamise kohta, koostada transpordi investeeringute kava eelnõu, heaks kiita meetme
seirearuanded, teha ministrile ettepanekuid heaks kiita või mitte heaks kiita toetuse
taotlejate taotlused ja toetuse saajate taotlused toetuse taotluse rahuldamise otsuse
muutmiseks.
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamise” korras on
toodud ka projektide valiku kriteeriumid. Ettevalmistamisel on „Transpordi
infrastruktuuri
arendamise
meetme
rakendamise
eeskiri
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumis”.
Rakendamise aluseks olevad dokumendid, mis on MKMi poolt ette valmistatud:
• Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava: http://www.fin.ee/sf2007;
• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määrus nr 39
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute
kava koostamise kord”: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12834768;
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•

•

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuni 2007. a käskkiri nr 223
„Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme juhtkomisjoni moodustamine”,
milles on toodud ka projektide valiku kriteeriumid;
Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava ettevalmistamine
(esitati esimest korda Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele 22.10.2007).

Investeeringute kava vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi
projekte on plaanis rakendama hakata 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad
valmistavad ette projektide dokumentatsiooni. Esimesi väljamakseid fondidest
planeeritakse 2008. aasta lõpus, hiljemalt 2009. aasta alguses.
RA hinnang meetme ettevalmistuste kohta eelneva põhjal on hea, kuna kinnitatud on
transpordi meetme määrus, ettevalmistamisel on transpordi meetme rakendamise eeskiri.
Kinnitust investeeringute kavale oodatakse 2008. aasta alguses. 2 RÜd on akrediteeritud,
1 akrediteerimisel, 1 ettevalmistamisel. Kui kava oleks kinnitatud VV poolt varem
(2007. aasta II pooles), oleks hinnang väga hea olnud. Investeeringute kava
vastuvõtmine on lükkunud mitmeid kordi edasi, mistõttu esimesi projekte on plaanis
rakendama hakata hiljemalt 2008. aasta teisel poolel. Toetuse taotlejad valmistavad ette
projektide dokumentatsiooni.

3.4.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk
asjakohane.

3.4.3. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus
ettevalmistus elluviimiseks.
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3.5. Rakendamine prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“
3.5.1. Kvalitatiivne analüüs
Käesoleva prioriteetse suuna tegevusi rahastatakse ERDFist 62 633 416 euro ulatuses ja
Eesti avaliku sektori osalus puudub. Prioriteetse suuna RAks on MKM ja RÜks RIA,
mis akrediteeriti 5. juuli 2007. Prioriteetne suund viiakse ellu kolme meetmena;
„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programm, „Infoühiskonna edendamine avatud
taotluste kaudu“ ja „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“.
Meetme „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ programm on suunatud poliitika
kujundajate, ametnike, ettevõtjate, meedia esindajate ja kodanike teadlikkuse tõstmisele
ühiskonna ja e-teenuste kasutamise võimalustest. Programmi avamiseks on
aruandeperioodil tehtud järgmised toimingud:
1. Vabariigi Valitsuse 6.septembri 2007.a. korraldus nr 403 „Programmi alusel
elluviidavate meetmete nimekiri“
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. detsembril 2007 käskkiri nr 345
„Programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ kinnitamine“
3. MKMi kantsleri 05.detsembri 2007.a. käskkiri nr 94 „Struktuuritoetuse kaudu
finantseeritava programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ tegevuskava
2007-2008 kinnitamine“.
4. Programm avati ja registreeriti SFOSis 2007.aaasta detsembris.
Programm viiakse ellu aastatel 2007-2013, selle eelarve on 50 miljonit EEK ning seda
rahastab 100% ulatuses ERDF. Aruandeperioodil on tööle võetud programmijuht. 2007.
aastal valmistati ette ja kuulutati välja riigihange ID-kaardi elektrooniliste
kasutusvõimaluste teavituskampaania läbiviimiseks. Aruandeperioodil esitati programmi
raames RÜle üks väljamaksetaotlus summas 5963,92 EUR, mis moodustab kogu
meetme mahust 0,19%. Muid arenguid, sh informatsiooni saavutuste ja mõõdetavate
näitajate kohta, meetmel ei ole.
Programm on suunatud poliitika kujundajate, ametnike, ettevõtjate, meedia esindajate ja
kodanike teadlikkuse tõstmisele ühiskonna ja e-teenuste kasutamise võimalustest.
Meetme „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“ eesmärgiks on
tegelikku ja olulist mõju omavate infosüsteemide ja riigi infosüsteemi kindlustavate
süsteemide arendamine. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.detsembri 2007.a.
määrusega nr 97 kehtestati infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja
investeeringute kava koostamise kord ning 28. detsembril 2007. aastal esitati taotlus
meetme avamiseks SFOSis.
Järgnevate tegevustena on planeeritud meetme „Infoühiskonna edendamine
investeeringute kavade kaudu“ raames esitada jaanuaris 2008. aastal kutse projektide
esitamiseks investeeringute kavasse lülitamiseks ning veebruaris-märtsis esitada kava
VVle kinnitamiseks.
Meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ eesmärgiks on avaliku
sektori toimimise tõhustamine ja kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste
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osutamine. 28. detsembril 2007.a. esitati taotlus meetme avamiseks SFOSis.
Aruandeperioodil valmistati ette meetme määrust, mis planeeritakse vastu võtta
veebruaris 2008.aaastal ning märtsis välja kuulutada esimene avatud taotlusvoor.
Aruandeperioodil on kogu prioriteetsel suunal esitatud RÜle üks väljamaksetaotlus mis
on tehtud programmi raames summas 5963,92 EUR, mis moodustab meetme mahust
0,19% ja kogu prioriteetse suuna mahust 0,01%.
Prioriteetse suuna rakendamise ettevalmistamisel on RIAs viidud ellu mitmeid
organisatsioonilisi abinõusid. Loodud on olemasolevate struktuuritoetusega tegelevate
töötajate baasil eraldi osakond, mille koosseisu on töö mahu suurenemisel võimalik
lülitada uusi spetsialiste. Olemasoleva elektroonilise projektide juhtimise süsteemi
juurde loodi toetuste taotluste menetlemise moodul, mis võimaldab struktuuritoetuste
taotlusi esitada ja vastu võtta, nende vastavust kontrollida ning hindamiskomisjoni poolt
hinnata elektrooniliselt. Selles moodulis säilitatakse kõik taotlusega esitatud ja
menetlemise käigus tekkinud dokumendid. Elektrooniline taotluste vastuvõtt toimub nii
avatud taotlusvoorude kui ka investeeringute kava koostamisel.
Erilist rõhku on pandud teavitamisele. RÜ kodulehel uuendatakse pidevalt
informatsiooni, mis puudutab prioriteetse suuna rakendamist ja hetkeseisu. Programmi
käivitamisel anti välja pressiteated ja korraldati pressikonverents.
RA hindab prioriteetse suuna rakendamisele tervikuna heaks, arvestades ühelt poolt väga
head ülevaadet IKT seisust riigis ja võimalikest arenguperspektiividest, mis on
väljendunud Infoühiskonna arengukavas ja selle rakendusplaanis, ning potentsiaalsete
toetuse taotlejate valmisolekut arendusprojektide läbiviimiseks teiselt poolt. Loodud on
eeldused edukaks struktuuritoetuste rakendusperioodiks. Prioriteetsel suunal on
käivitunud programm ja eeltööd on lõpetatud investeeringute kava koostamiseks ning
praktiliselt ka avatud taotlusvoorude väljakuulutamiseks.

3.5.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Tabel 16: prioriteetse suuna 5 taotlused maakondade lõikes
Maakond
Harju maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Hiiu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Lääne maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Pärnu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Saare maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Järva maakond
Inimese kohta

Rahuldatud taotluste
arv

Kinnitatud projektide
eelarved (EUR)

Tehtud väljamaksed
(EUR)*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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Absoluutsummana
Lääne-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Rapla maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Ida-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Jõgeva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Põlva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Tartu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Valga maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Viljandi maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Võru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Üleriigiline
rakenduspiirkond
Inimese kohta
Absoluutsummana
KOKKU
Inimese kohta
Absoluutsummana

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,38

2,38
3195582,43

0,004
5963,92

2.38
3195582,43

0,004
5963,92

3195582,43
2,38

3195582,43

3.5.2. Tekkinud märkimisväärsed probleemid ja nende lahendamise meetmed
Prioriteetse suuna elluviimisel tekkinud märkimisväärsed probleemid puuduvad. Toimus
ettevalmistus elluviimiseks.
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3.6. Rakendamine prioriteetses suunas „Horisontaalne tehniline abi“
3.6.1. Kvalitatiivne analüüs
Prioriteetse suuna „Horisontaalne tehniline abi“ ühenduse osalus on 28 553 498 eurot ja
Eesti avaliku sektori osalus 5 038 853 eurot. RAks ja RÜks on KA ehk RM. RM
rakendab perioodil 2007–2013 nelja meedet: horisontaalse tehnilise abi meede,
inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meede, elukeskkonna arendamise
rakenduskava tehnilise abi meede ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehnilise abi meede. Tehnilise abi kõik 4 meedet avanesid 2007. aastal ning taotlemine
toimub avatud taotlemise põhimõttel.
Horisontaalse tehnilise abi prioriteetse suuna eelarve kokku perioodiks 2007–2013 on 64
894 3144 eurot, millele lisandub 15% omafinantseeringut. Horisontaalse tehnilise abi
eelarve on jagatud kõigi kolme rakenduskava vahel ning moodustab eraldiseisva
prioriteetse suuna igas rakenduskavas. Toetuse saajate poolt tehtavad horisontaalsed
kulud jagatakse kolme rakenduskava vahel ning kantakse iga rakenduskava kuludesse
vastavalt proportsioonile horisontaalse tehnilise abi eelarvest, mis igas rakenduskavas
paikneb ning seda tehakse alles hetkel, mil kulud deklareeritakse EKle.
2007. aastal laekus horisontaalse tehnilise abi meetme raames 9 toetuse taotlust,
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetmes raames taotlusi
2007. aastal ei laekunud.
Vahendeid taotleti horisontaalse tehnilise abi meetmes 1 469 511 euro ulatuses (koos
omafinantseeringuga 1 728 836 eurot), millest 31. detsembriks 2007. aastal oli välja
makstud 52%.
Kuna 2007. aastal olid kasutusel paralleelselt perioodi 2004–2006 ja 2007–2013
tehnilise abi vahendid, siis ei osatud täpselt ette näha perioodi 2007–2013 vahendite
vajadust. Vähendamaks riski, et aasta lõpus tekib osaline vahendite puudujääk, esitasid
paljud toetuse saajad taotlused vahendite saamiseks, aga reaalselt neid vahendeid vaja ei
läinud.
Tabel 17: Horisontaalse tehnilise abi väljamaksed
1.

Toetuse saaja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

EL väljamaksed
260 095

Eesti väljamaksed
45 899

Kokku
305 994

KA hinnang taotletud vahenditele kasutamisele on hea arvestades, et aruandlusperioodil
olid kasutusel veel perioodi 2004–2006 vahendid ning meetmed avanesid ning
rakenduskavad kiideti heaks alles 2007. aasta keskel.

4

Kolme rakenduskava horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade koondsumma
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3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Tabel 18: prioriteetse suuna 6 taotlused maakondade lõikes
Maakond
Harju maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Hiiu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Lääne maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Pärnu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Saare maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Järva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Lääne-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Rapla maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Ida-Viru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Jõgeva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Põlva maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Tartu maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Valga maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Viljandi maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Võru maakond
Inimese kohta
Absoluutsummana
Üleriigiline rakenduspiirkond
Inimese kohta
Absoluutsummana
KOKKU
Inimese kohta
Absoluutsummana

Kinnitatud projektide
eelarved (EUR)

Rahuldatud taotluste arv

Tehtud väljamaksed
(EUR)*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,29
393964,10

0,29
393964,10

0,029
393964,10

0,29
393964,10

0,29
393964,10

0,029
393964,10
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3.6.3. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on
kasutatud tehnilisele abile
Tabel 19: Horisontaalse tehnilise abi väljamaksete osa kogu OP eelarvest
Kokku rakenduskava eelarve (EL osa)
1404628046

TA väljamaksed (EL osa)
334 869,5

%
0,02%
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3.7. Rakendamine prioriteetses suunas „Tehnilise abi“
3.7.1. Kvalitatiivne analüüs
Prioriteetse suuna „Tehniline abi“ ühenduse osalus on 1 402 733 eurot ja Eesti avaliku
sektori osalus puudub. RAks ja RÜks on KA ehk RM. RM rakendab perioodil 2007–
2013 nelja meedet: horisontaalse tehnilise abi meede, inimressursi arendamise
rakenduskava tehnilise abi meede, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi
meede ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meede. Tehnilise
abi kõik 4 meedet avanesid 2007. aastal ning taotlemine toimub avatud taotlemise
põhimõttel.
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi vahendeid 2007. aastal ei
taotletud.
Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse
andmist ning kasutamist reguleeriv määrus võeti vastu 30. aprillil 2007. aastal. RM
tunnistati perioodi 2007–2013 vahendite korraldusasutusena vastavaks 2007. aasta
juunikuus.
Tehnilises abis on neli meedet, kõik on avatud.
Tehnilise abi prioriteetsed suunad panustavad sünergias kõikide teiste suundade
eesmärkide saavutamisse. Üksikutel projektidel võib tulevikus olla teoreetiline mõju ka
infoühiskonnale ja kodanikuühiskonnale. Indikaatorite osas märkimisväärseid arenguid
ei ole toimunud, sest meetmed avanesid alles 2007.a. keskel ning ära on kasutatud väga
tagasihoidlik osa perioodi vahenditest.
Horisontaalsed hindamised hakkavad toimuma programmperioodi keskel. Koolitusi
viiakse jooksvalt läbi, aga kuna 2007-2008. aastal on paralleelselt kasutusel veel ka
perioodi 2004–2006 vahendid, siis rahastatakse koolitusi perioodi 2004–2006 meetme
5.2 vahenditest.
2007. aastal ei tekkinud märkimisväärseid probleeme tegevuste elluviimisel. Kuna
2007.a tegeleti valdavalt veel rakenduskavade ja meetmete ettevalmistamisega ning
aktiivsesse projektide rakendamise faasi ei jõutud, siis valdavalt viidi tegevusi ellu
perioodi 2004–2006 vahenditest.
2007. aastal viidi läbi tehnilise abi riskide hindamine, mille tulemusena tuvastati 11 riski,
neist 6 keskmise astme ja 5 madala astme riski. Suurimateks riskidest perioodi 2007–
2013 osas on teadmatus vahendite piisavusest – kas vahendeid jagub kõigile toetuse
saajatele vajalike tegevuste elluviimiseks, jääb neid perioodi lõpuks üle või tuleb toetuse
saajatel viimastel perioodi rakendamiste aastatel leida muid vahendeid
struktuurivahenditega seotud tegevuste elluviimiseks.
Ohtudeks tehnilise abi rakendamisel on ka vahendite kasutamine mitteabikõlblikeks
tegevusteks, mille põhjuseks võib olla töötajate vahetumise tõttu vähene teadlikkus
abikõlblikest tegevustest ja kuludest.
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Vahendite piisavust saab üle hinnata paari aasta möödudes vahendite rakendamisest. Siis
peaks olema selged asutuste reaalsed vahendite vajadused ja saab analüüsida vahendite
jagumist perioodi lõpuni.
Väljamakstud kulude abikõlblikkuse tagamiseks ning toetuse saajate teadlikkuse
suurendamiseks korraldab korraldusasutus infopäevi. Uute töötajate tööle asumisel
viiakse toetuse saajaga läbi silmast-silma kohtumine, selgitades abikõlblikkuse aspekte,
väljamaksete menetlemist jne. Korraldusasutus kontrollib esitatud väljamakse taotlusi,
küsimuste puhul pöördub toetuse saaja poole täiendava info saamiseks. Toetuse saajad
saavad soovi ja vajaduse korral elektronposti või telefoni teel küsida korraldusasutuselt
infot kulude abikõlblikkuse jms kohta. Paikvaatluste käigus kontrollitakse valimi alusel
kulude abikõlblikkust – kahtluste korral või mitteabikõlblike kulude ilmnemisel
suurendatakse vajadusel kontrollitavate kulude hulka.

3.6.2. Regionaalareng / taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes
(projekti rakendamise asukoha järgi)
Kuna prioriteetses suunas väljamakseid ei toimunud, siis ei ole antud peatükk
asjakohane.
3.7.1. Rakenduskavale eraldatud struktuurifondide vahendite osakaal, mis on
kasutatud tehnilisele abile
Tabel 20: OP tehnilise abi väljamaksete osa kogu OP eelarvest
Kokku rakenduskava eelarve (EL osa)
1404628046

TA väljamaksed (EL osa)
0

%
0
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4. Teave ja avalikustamine
4.1. Kommunikatsioonitegevused ja nende sisu
Oluline roll 2007. aastal kommunikatsioonitegevuste läbiviimsel oli KAl,
juhtministeeriumitel ja RAdel (vt ka lisa nr 4). Programmperioodi 2007-2013 esimese
aasta kommunikatsioonitegevused olid suunatud rakenduskava tutvustamisele ehk
sõnumid ja nende sisu kandsid olulisel määral planeerimise läbipaistvuse kontseptsiooni.
Kommunikatsioonitegevuste planeerimise aluseks oli OP kommunikatsiooniplaani
koostamine juhtministeeriumi poolt koostöös RAde ja RÜdega. Plaan on kavas EKle
heakskiitmiseks esitada 2008. aasta alguses. Plaanis on püstitatud eesmärgid, sõnumid ja
määratletud sihtgrupid. Seega oli võimalik koostada juhtministeeriumil koostöös
RAdega põhjalik 2007. aasta tegevuskava, mis viidi tervikuna ka ellu.
Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime prioriteetse suuna kommunikatsioonitegevused olid
suunatud avalikkusele ja potentsiaalsele toetuse saajatele. Avaldati pressiteateid nii RA
kui ka RÜde tasandil. Viidi läbi seminare. Sõnumi sisuks oli planeerimise hetkeseis ning
info esimestest avanevatest meetmetest ja nende vajalikkusest majanduskeskkonna
arengule.
Eesti TjaA konkurentsivõime prioriteetse suuna meetmete rakendamine ei olnud
aruandlusperioodil veel alanud, mistõttu ei ole RÜ teavitamise ja avalikustamisega
seotud tegevusi läbi viinud. RA on aga korraldanud potentsiaalsetele toetuse saajatele
seminari ning avaldanud pressiteateid perioodi 2007-2013 võimalustest.
Kuna transpordi investeeringute kava 31.12.2007 seisuga ei olnud kinnitatud ega
projektide rakendamisega alustatud, siis teavitustegevusi transpordiprojektide tasandil
läbi ei viidud. Samas transpordi prioriteete kajastati eelkõige OP ülestes
teavitustegevustes, nagu nt ajakiri Eesti Areng, maakonnatuur ja telesaade. Lisaks leidis
aset ministri kohtumine Harju omavalitsusjuhtidega transpordiprojektide osas ning
koosolek maavanematega, kus arutati eeskätt EL struktuuritoetuste temaatikat.
Infoühiskonna edendamise prioriteetse suuna kommunikatsioonitegevused lähtusid
eeskätt aasta lõpus avatud teadlikkuse tõstmise programmi tutvustamise vajalikkusest.
Tehnilise abi ja horisontaalse tehnilise abi prioriteetsete suundade perioodi 2007–2013
vahenditest ei ole seni tehtud teavitamise ja avalikustamisega seotud tegevusi. 2007–
2013 ettevalmistavaid tegevusi, sh teavitamist ja avalikustamist, on siiani toetatud
perioodi 2004–2006 vahenditest. Tehnilise abi osas korraldab KA vastavalt vajadusele
infopäevi ja seminare. Kuna tehnilise abi toetuse saajate ring on äärmiselt kitsas, toimub
enamus teavitustegevustest seminaride vormis. 2007. aastal toimus infopäev 12. juunil,
mil räägiti toetuse saajaile perioodi 2007–2013 taotlemisest, väljamaksetest ning
abikõlblikest kuludest. Teine infopäev plaaniti läbi viia 2008. aasta algusesse, toetuse
saajaile taotlemise ja väljamaksete protsessi selgitamiseks ning abikõlblike kulude
küsimuste arutamiseks.
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Toetuse saajate/projektide avalikustamine on plaanis www.struktuurifondid.ee
leheküljel. Hetkel on käimas avalikustamist võimaldava otsingusüsteemi arendus
(plaanis on samas avaldada ka kõik perioodi 2004-2006 toetuse saajad/projektid).

4.1. Parimad näited
OP aasta olulisem teavitusüritus oli 2007. aasta sügisel avakampaania raames läbi viidud
Maakonnatuur, mille raames kajastati kõiki prioriteetseid suundi infopäevade vormis.
Osalejateks olid potentsiaalsed toetuste saajad, maakonnakeskuste esindajad,
maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning kohalikud huvilised. MKM
tutvusta teiste ministeeriumide kõrval valdkondade taustasituatsiooni, planeeritavaid
meetmeid, RAsid ja RÜsid, jagati kontakte. Ürituse käigus külastasid KA ja RAd, sh
MKM, 15. maakonnakeskust. Üritus sai laialdase meediakajastuse (kohalikud ajalehed,
raadiod, riigitelevisioon, peamine nädalaleht).
Lisaks on OP üleseks heaks näiteks Vabariigi Valitsuse pressikonverents OP
heakskiitmisest, kus osalenud majandus- ja kommunikatsioonimister tegi ettekande OP
prioriteetsetest suundadest ja eelarvest valdkondade lõikes. Pressikonverents sai olulise
meediakajastuse.
Parimatest teavitamispraktikatest võiks veel välja tuua ka ajakirja Eesti Areng, mis ilmus
2007. aastal kolmandat korda olulisemate päevalehtede ja maakonnalehtede vahel.
Esimest korda ilmus Eesti Areng 2007. aastal ka vene keeles. Ajakiri tutvustab
toetatavaid valdkondi ning kajastab huvitavaid elluviidud projekte. Ajakiri on loodud
üldhuvitavas ja pisut meelelahutuslikus võtmes ning on suunatud ennekõike avalikkuse
teadlikkuse tõstmiseks.
Prioriteetse suuna 1 osas olid kõige olulisemaks aastaürituseks EAS maakonnavisiidid,
mis said positiivset tagasisidet nii osalejatelt kui kohalikult meedialt. Lisaks prioriteetse
suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ tegevustele tutvustati EASi teisi tegevusi.
Maakonnavisiitide korraldamist on kavas ka edaspidi jätkata. EASi poolt korraldatavate
maakonnavisiitide eesmärgiks üldiselt on tutvustada EASi tegevusi ja teisalt saada
tagasisidet kohalikest probleemidest ja valupunktidest. Võrreldes RMi poolt korraldatud
Maakonnatuuriga on antud üritused enam sihtgrupi-, probleemi- ja RÜ-põhised. Kohtuti
kohalike omavalitsuste esindajate, maakonnalehtede peatoimetajate ja maakonna
arenduskeskuste esindajatega.
Prioriteetse suuna 2 osas oli aasta kõige olulisemaks üritusteks infopäevad avanevate
meetmete kohta. Kõrghariduse ja teaduse infrastruktuuri investeeringute potentsiaalsed
taotlejad (kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste esindajad) esitlesid toimunud
infopäeval investeerimisvajadusi, millele järgnes sisukas arutelu. Lisaks korraldas HTM
prioriteetset suunda tutvustavaid teavitusüritusi (seminarid, konverentsid), kus esinesid
ettekannetega kas prioriteetseid alasuundi rakendavate sisuosakondade või tõukefondide
osakonna ametnikud ning esitanud auditooriumi huvitavat ja konkreetset informatsiooni.
Lisaks HTMi organiseeritud teavitustegevustele, on HTMi juhtkond, sisuosakondade ja
tõukfondide ametnikud esinenud terve aasta jooksul eri sihtrühmade korraldatud
teavitusüritustel.
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Prioriteetsete suundade 3 ja 4 osas oli olulisemaks ürituseks Maakonnatuur.
Maakonnatuuri üks huvitavamaid ja sisukamaid ettekandeid oli transpordi prioriteetide ja
meetmete tutvustus. Seda toetab asjaolu, et transpordipoliitika kohta esitati hulgaliselt
küsimusi ning tihti tekkis elav diskussioon.
Prioriteetse suuna 5 parim näide oli 2007. aasta detsembris RIAs toimunud EL
struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ pressikonverents.
Pressikonverentsi eesmärgiks oli tutvustada meediaväljaannetele ja selle läbi riigi
elanikele programmi sisu ja ülesandeid ning anti ülevaade 2008. aasta tegevustest.
Pressikonverentsile olid kutsutud Eesti suurimate meediaväljaannete esindajad ja kokku
osales üle 20 ajakirjaniku.
Tehnilise abi rakendamiseks loodi 2007. aasta keskel abikõlblike kulude juhend, mis
edastati kõikidele toetuse saajatele. Samuti toimub vähemalt korra kalendriaasta jooksul
toetuse saajatele infopäev, kus tutvustatakse uuenenud tingimusi ja korratakse üle vanu
tõdesid.

4.3. Hinnang
Kommunikatsiooniplaani 2007. aasta planeeritud tegevused viidi kõik ellu.
Kommunikatsioonitegevustele võib anda hea hinnangu ning lähtudes rakenduskava
elluviimise ajagraafikust, toimusid teavitustegevused plaanipäraselt. Üldhinnangut andes
võib väita, et perioodi alustamisega seotud kommunikatsioonitegevused olid vajalikud,
asjakohased ja ajakohased. Väidet toetab eeskätt laialdane ja positiivne meediakajastus
ning kohene kommunikatsioonitegevuste elluviimine peale meetmete avamist.
Kommunikatsioonitegevusi saaks paremini planeerida eeskätt läbi tihedama koostöö.
Vajalik oleks tegeleda selgemalt vastutusjaotuse määratlemisega erineva tasandi
rakendajate vahel. Lahenduseks oleks siinkohal kommunikatsiooniplaanis toodud
kommunikatsioonipõhimõtetest kinnipidamine ja koostöövormide elluviimine.
Kommunikatsiooniplaanides ei ole adresseeritud tehnilise abiga seotud tegevusi. Seega
tuleks kaaluda järgnevate aastate tegevuste planeerimisel tehnilise abiga seotud tegevuste
sissetoomist.
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3. etapp: rakendamine ja maksete teost.

2. etapp: PT menetlemine

1. etapp: KAVA koostam.

LISA 1: Transpordi meetme rakendamise üldine vooskeem
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LISA 2: Taotluste arv

Prioriteetne suund

Vastavaks
tunnistatud
taotluste arv**

Esitatud
taotluste arv*

Rahuldatud
taotluste arv***

Lõpetatud
projektid****

Katkestatud
projektid*****

Prioriteetne suund 1. "Ettevõtluse uuendus- ja
kasvuvõime"

0

0

0

0

0

Prioriteetne suund 2: „Eesti TjaA
konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning
teadusasutuste kaasajastamise kaudu”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Prioriteetne suund 7: "Tehniline abi"

0

0

0

0

0

KOKKU

0

0

0

0

0

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega
transpordiinvesteeringud”
Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega
transpordi infrastruktuuri arendamine”
Prioriteetne suund 5: "Infoühiskonna
edendamine"
Prioriteetne suund 6: "Horisontaalne tehniline abi"

* rakendusüksusesse esitatud taotluste arv
** meetme nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv
*** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv
**** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v.a. garantii)
***** katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
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LISA 3: Ülevaade märkimisväärsetest muudatustest toetatud objektide kasutamisel (1083/2006 artikkel 57)
Oluliste muudatuste tüüpide ja juhtumite esinemissageduse kohta infot esitada ei ole asjakohane, kuna tegevusi toimus aruandlusperioodil
minimaalselt. Ei ole ka statistika selle kohta kui palju on kaasusi olnud, ehk tagasimakseid tingituna art 57 olulistest muudatustest, mille tõttu
mõjutatakse rahastatud tegevuse olemust, rakendamistingimusi või need annavad põhjendamatuid eeliseid ja mis tulenevad kas osapoole
omandisuhte muutusest või tegutsemise lõpetamisest. Kajastada pole ka muudatusi (pankrotistumine, omanikuvahetus, mille puhul on
otsustatud, et toetus tuleb tagasi nõuda).
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LISA 4: Kommunikatsioonitegevused majanduskeskkonna arendamise rakenduskavas
„Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” tegevused

2007

1. Teavitusüritused

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

4
0

2. Pressiteated

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

3. Artiklid

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

4. Internet

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

„Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja
„Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri
arendamine“ tegevused
1. Teavitusüritused

2007

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

2
0

2. Pressiteated

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

2
0

3. Internet

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

„Eesti TjaA konkurentsivõime” tegevused

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kokku

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kokku

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kokku
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1. Teavitusüritused

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

4
0

2. Pressiteated

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

3. Artiklid

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

2
0

„Infoühiskonna edendamine” tegevused

2007

1. Teavitusüritused

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

2. Pressiteated

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

2
0

3. Internet

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

„Horisontaalne tehniline abi“ ja „Tehniline abi“

2007

1. Teavitusüritused

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

2
-

2. Internet

Saavutus
Eesmärk
Esialgne olukord

1
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kokku

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kokku
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