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2. Päevakava:
1. Koosoleku avamine (Ahti Kuningas)
2. Tervitussõnad Euroopa Komisjonilt
3. Seirearuande ja prioriteetsete suundade hetkeolukorra tutvustus
- Prioriteetsete suundade tutvustus 2008 ja hetkeseis (Lauri Tammiste,
Rein Kaarli, Julia Bergstein, Aivo Lepp)
4. Rakenduskava kommunikatsiooni plaani ja 2008. aasta tegevuste ülevaade
(Anneli Laansoo)
5. Viimased kommentaarid ja 2008. aasta seirearuande kinnitamine (Ahti
Kuningas)
6. Meetmete lihtsustamise ja tugipaketi tutvustus (Ahti Kuningas)
7. Prioriteetse suuna 2 OP muudatuse tutvustus (Rein Kaarli)
8. Transpordi OP muudatused (Julia Bergstein)
9. OP hindamise esialgsete tulemuste tutvustamine (Tauno Olju)
10. Muud küsimused ja koosoleku lõpetamine (Ahti Kuningas)
3. Seirekomisjoni poolt vastu võetud otsused, kommentaarid MKM OP-le:
1. Tervitussõnad Euroopa Komisjonilt
Euroopa Komisjon (EK) soovitab hoida pikaajalist perspektiivi ka tulevikus ning tagada
koostöö riikide vahel ning siseriiklikult.

MKM kinnitas, et meetmete ümberdisainimine ei tähenda vahendite kiiret ärakasutust
ning pikaajalised strateegiad jäävad endisteks. Koostööd partneritega on samuti
tõhustatud.

2. Seirearuande ja prioriteetsete suundade hetkeolukorra tutvustus
- prioriteetne suund 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“
EK soovib nüüd, kus meetmed töös saada igakuist raportit rakendamise progressist,
täpsemalt kinnitatud projektide arvu, võetud kohustuste mahtu ja väljamaksete mahtu.
MKM nõustub esitama igakuiseid raporteid. Andmebaasist saab antud andmeid
pidevalt välja võtta. Küsimus ehk vaid selles, et infosüsteemis on mõnepäevane kuni
nädalane viivitus, olenevalt andmete sisestamise hetkest.

3. Viimased kommentaarid ja 2008. aasta seirearuande kinnitamine
Vastuhääli ei olnud. Seirearuanne on konsensuse alusel heaks kiidetud.
OTSUS: Kinnitada Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2008. aasta
seirearuanne.

4. Prioriteetse suuna 2 OP muudatuse tutvustus
EK-lt tuli ettepanek OPi mitte muuta vaid kehtestada muudatused siseriikliku
dokumendiga.
RM soovitas viia muudatuse sisse ühtselt koos teiste muudatustega.
HTM täpsustas, et siseriiklik dokument on olemas ning seal ka muudatusettepanekuid
täpsustatud. Indikaatori muudatuse võib hetkel edasi lükata, kuid teise ettepaneku ning
sõnastuse muudatuse osas on juriidilisest seisukohast vajalik kindlasti ka OPi muuta.
Seirekomisjonis vastuseisu muudatusettepanekule ei ole.
OTSUS: Seirekomisjon kinnitab prioriteetse suuna 2 OP esitatud sõnastuse
muudatuse ning võtab indikaatori muudatuse teadmiseks.

5. Transpordi OP muudatused
MKM kinnitab, et hetkel planeeritud muudatusettepanek rahastatakse prioriteetsete
suundade 3 ja 4 vabanevatest vahenditest. Samuti lubab MKM uut investeeringute kava
selle valmimisel ka seirekomisjoni liikmetele tutvumiseks saata.
OTSUS: Kinnitada transpordi OP muudatuse hääletuse protokoll ning 20. mail
2009 lõppenud hääletuse otsus. (Vastuhääli ei olnud.)

6. OP hindamise esialgsete tulemuste tutvustamine
RM täiendas, et 17. juunil kell 11.00 oodatakse RA-de ja RÜ-de esindajaid arutama
hindamiste esialgseid tulemusi ja küsimusi hindajatele.
EVEA soovis teada, kas intervjuude tegemise aeg on lõppenud või on plaanis ka
EVEAga intervjuu teha, sest vastavad kokkulepped on varem sõlmitud. Praxis kinnitas, et
intervjuude tegemine ei ole lõppenud ning EVEAsse on samuti kindlasti plaanis jõuda.
MKM lubas hindamiste tulemusi ning raportit tutvustada (edastada) ka
seirekomisjoni liikmetele.
RM lisas, et rakenduskavade muutmisel tuleb muudatusettepanekud esitada ka
seirekomisjonile kinnitamiseks. Seega kui hindamiste tulemusel tuleb selliseid
ettepanekuid, siis tuleb neid seirekomisjonile tutvustada ning otsused muudatuste suhtes
ka seirekomisjonis kinnitada. Suure tõenäosusega tuleb seirekomisjon kokku kutsuda, et
tekkinud muudatusettepanekuid arutada ning vajadusel ka kinnitada.
EK soovitas hinnangute andmisel lähtuda esiteks rakendamise fookusest, teiseks
rakendamise kiirusest ja kolmandaks rakendamise efektiivsusest. Esiteks „fookus“ ehk
rakendamine peaks lähtuma globaalsest visioonist- mida tahetakse saavutada. Teiseks
„kiirus“ ehk tuleks rakendamist lihtsustada ning vaadata, mida ja kuidas saaks kiirendada.
Ja kolmandaks „efektiivsus“ ehk tuleks tagada projektide võimalikult kõrge kvaliteet ja
soovitud tulemused ning mõju. Samuti tuleks rakendamisel optimeerida erinevate
meetmete sünergia ning tagada erinevate sektorite ja meetmete koordineerimine ühtseks.
EK soovib olla kursis hindamistega.
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