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Ettekande teemad
• Eesti 2020 eesmärkide täitmine
• MKMi haldusala prioriteetsete suundade 1, 11 ja 12
infoühiskonna meetme tegevuste elluviimine ja hinnang
rakendamisele

Eesti 2020 eesmärgid
• Eesmärk
– Jätkub projekt Eesti lairibaühendustega katmiseks
– Eesti elukeskkond on atraktiivne ja hinnatud
– Tagada tark infrastruktuur

• Planeeritud tegevused
– Uue põlvkonna lairibaühenduste viimine kõikjale üle Eesti
maapiirkondadesse
– Ettevõtjate e-teenuste kasutamisoskuste parandamise
programmi käivitamine
– Avatud andmete taaskasutamise strateegia väljatöötamine ja
avalikus sektoris toodetud andmete taaskasutuse edendamine
ja kasutusse andmine, sh vastava infrastruktuuri loomine
– Koostatakse IKT sektori arenguprogramm, mille üheks fookuseks
on tööstuse digipööre

MKMi infoühiskonna suundade ülevaade ja hinnang rakendamisele
Nimetus

Väljundnäitaja

2018

2023

Seis
2016

Kommentaar

Suund 1 (Digitaalse
kirjaoskuse suurendamine)

Digitaalse kirjaoskuse
koolitusel osalenute arv

6000

11500

436

Järgnevate aastate tegevuste puhul suunatakse
koolitusprojektid laiemale sihtrühmale, mille
läbi tagatakse programmi indikaatorite
täitmine aastaks 2018 ja ka 2023

Suund 11
(Telekommunikatsiooni taristu
uuendamine ja uue rajamine)

Loodud ühenduspunktid

500

800

615

Täidetud vahe-eesmärgist 123%.

Suund 11
(Telekommunikatsiooni taristu
uuendamine ja uue rajamine)

Ehitatud uue põlvkonna
lairibavõrgu pikkus (km)

2000

3500

1511

Täidetud vahe-eesmärgist 75,6%.

Suund 12 (E-teenuste loomist
ja rakendamist toetava
teenuste baastaristu
arendamine)

Uuenduslikud
arendusprojektid

30

120

9

Kokku on rahastatud 58 uuenduslikku
arendusprojekti (eesmärk 120), millest
lõppenud 2016 lõpuga 9 projekti. Eesmärkide
täitmine on plaanipärane.

Suund 12 (Infoühiskonna
teadlikkuse tõstmine)

Teadlikkuse tõstmiseks
ja teavitustegevusteks
läbiviidud projektide arv

110

155

65

Täidetud vahe-eesmärgist 59%. Elluviidud
projektid jagunevad aruandeaasta lõpuks: 3
uuringut ja analüüsi, 3 juhendmaterjalide
väljatöötamist, 55 üritust, ja 4
teavitustegevust. Kokku osales projektides
3243 inimest.

Suund 12 (Olemasolevate ja
uute infosüsteemide nutikas
arendamine (sh analüüs ja
Avalike teenuste koosvõime
loomine)

Avalike teenuste
parandamise eesmärgil
läbi viidud projektide arv

81

200

37

Eesmärkide saavutamine on plaanipärane.
Täidetud vahe-eesmärgist 45,7%

Seisuga 31.12.2016

MKMi haldusala prioriteetsete suundade 1, 11 ja 12
infoühiskonna meetme tegevuste hinnang
rakendamisele

• Väga hea
– kõik meetme tegevused on rakendamisel
– indikaatorite täimine plaanipärane

Tänan!

