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Avasõnad, sõna Euroopa Komisjoni esindajatele ja partneritele.
Perioodi 2014-2020 korraldusliku poole tutvustus ja uue perioodi partnerite roll.
Rakendamine prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ 2012. a ja järgmise
perioodi ettevalmistuse hetkeseis.
Rakendamine „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide
ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ 2012. a ja järgmise perioodi ettevalmistuse
hetkeseis.
Rakendamine prioriteetsetes suundades “Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja
„Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri edendamine“ 2012. a ja järgmise perioodi
ettevalmistuse hetkeseis.
Rakendamine prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“ 2012. a rakendamise
ülevaade ja järgmise perioodi ettevalmistuse hetkeseis.
Rakenduskava 2012. a teavitamistegevuste ülevaade.
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendamise hetkeseis- korraldusasutuse
hinnang.
Viimased kommentaarid ja seirearuande hääletus.

Seirekomisjoni poolt vastu võetud otsused, kommentaarid rakenduskava seirearuandele
ning rakendamise hetkeseisule:
1. Avasõnad, sõna Euroopa Komisjoni esindajatele ja partneritele.
Miia Mänd:
- 05.06.13 komisjoni töö eesmärgiks on Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
(edaspidi MARK) seirearuande kinnitamine ja ülevaate saamine perioodi 2014-2020
ettevalmistuse hetkeseisust.
Elina Hakonen- Meddings:
- Oluline on komisjoni töös tuua välja rakendamise hetkeseis ja hinnata eesmärkide
täitmist.
- Esitasime 29.05.2013 MARK 2012. a seirearuande kohta omad tähelepanekud ja ootame
nendele tagasisidet.
- 2012 MARK seirearuanne on koostatud sellel aastal detailselt ja illustreeritud näitlike
tabelitega. Näiteks hea ülevaate annab joonis nr 4: Rakenduskavade seosed
eelarvestrateegia, Riikliku struktuuritoetuste kasutamise strateegia, Läänemere
strateegia ja Eesti 2020/Euroopa 2020 eesmärkidega.
- Seirearuande parendamiseks on veel ruumi, kuna aruanne on väga detailirohke ja
kirjeldav ning eelmise aasta tulemused ning eesmärkide täitmise hetkeseis ei tule esile.
- Soovitame järgmiste aruannete koostamisel kajastada eesmärkide saavutamist rohkem
rakenduskava eesmärkidest lähtuvalt.
- Palume ka edaspidi seirearuandes pöörata rõhku analüüsi osale ja kirjeldada edulugusid.
- MARK kohustused ja väljamaksed ületavad oluliselt Euroopa keskmist 46%.
- Oleme rahul Eesti uue perioodi ettevalmituse protsessiga ja partnerlusleppe
ettevalmistusega. Soovime, et uue perioodi planeerimisel võetakse arvesse Euroopa
semestri raames tehtud soovitusi.
Miia Mänd:
- 2013 andmete põhjal on kohustustega kaetud üle 96% vahenditest ja 63% on välja
makstud, v.a tehniline abi. Tehnilise abi väljamaksed on madalad tulenevalt abikõlblike
tegevuste eripärast.
2. Perioodi 2014-2020 korraldusliku poole tutvustus ja uue perioodi partnerite roll.
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Kadri Tali ettekanne perioodi 2014-20 korralduse hetkesesisust ja partnerite rollist.
-

Koostamisel on partnerlusleppe, Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskavad ja peatselt algavad avalikud kirjalikud konsultatsioonid.
Mis esitatakse valitusele kinnitamiseks oktoobris.
Partnereid kaastakse läbi kaasamise kava alusel.
Kutse avalikule konsultatsioonile ja partnerite kaasamiseks on planeeritud välja saata
käesoleval nädalal.
Uue perioodi eesmärk on lahendada probleeme terviklikult ning on tulemuste põhine
rahastamine, reservi jääb 7% vahenditest. Perioodi keskel hinnatakse tulemuste
saavutamist ja otsustatakse vahendite reservi kasutamine.
Tehtud investeeringud ei tohiks riigile tulevikus lisakulusid kaasa tuua, vaid peavad neid
vähendama ja eesmärkide elluviimisel kasutatakse oluliselt rohkem finantsinstrumente.

Marina Kaas:
- Milline organisatsioon koordineerib uuel perioodil haldusvõimekuse meetmeid? Riigi
sotsiaalsetel partnerorganisatsioonidel puudub juurdepääs tehnilise abi vahenditele ning
seab partnerid ebavõrdsesse olukorda. Kuna suurem osa tööst tehakse oma vabast ajast
ja sageli ei ole võimalik kaasata eksperte ja palgata vahendite puudumise tõttu tööjõudu,
mille tõttu kannatab sotsiaalsete partnerite kaasarääkimise kvaliteet.
Kadri Tali:
- Uuel perioodil koordineerivad haldusvõimekuse meetmeid Rahandusministeerium ja
Riigikantselei ning kavandamisel on meetmeid sotsiaalpartneritele.
3. Rakendamine prioriteetses suunas „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ 2012. a ja
järgmise perioodi ettevalmistuse hetkeseis.
Marika Popp ettekanne ettevõtluse suuna 2012. a rakendamisest ja 2014-20 perioodi
ettevõtluse suuna ettevalmistuse hetkeseisust.
-

-

T&A kasv oli 2011. a rekordiline, tänu erasektori investeeringute kahekordistumisele ning
avaliku sektori investeeringute 22% kasvule.
2012. a. sügisel loodi Eesti, Läti, Leedu ja Euroopa Investeerimisfondi koostöös Balti
Innovatsioonifond.
Läbi „Start-up Eesti“ programmi loodi Euroopa esimene mängukiirendi.
Suleti „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise“ programm, mida asendab
osaliselt „Tootmisettevõtete arendustoetus“.
Prioriteetses suunas on kokku 23 indikaatorit. 2012. a andmed puuduvad 11 indikaatori
kohta, sest andmed on kättesaadavad viiteajaga.
2015. a sihttase on juba täidetud 11 indikaatori puhul ning võib eeldada veel kahe
indikaatori 2015. a sihttaseme täitmist. 6 indikaatori 2015. a sihttasemed jäävad
globaalse ebakindluse ja võlakriisi jätkumise tõttu tõenäoliselt täitmata ning 4 indikaatori
osas on samal põhjusel 2015. a eesmärgi saavutamine kaheldav.
Valmistutakse uueks perioodiks, töötatakse välja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegiat
aastateks 2014-2020“ ja uut kliendipõhist teenindusmudelit Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuses (edaspidi EAS).

Martti Kalvik ettekanne turismi valdkonna 2012. a rakendamisest ja 2014-20 perioodi
turismi suuna ettevalmistuse hetkeseisust.
-

Eesmärk on pikendada turistide Eesti külastuse aega ja vähendada hooajalisust. Seda
on saavutatud läbi konverentside toetamise.
Paljud meetmed on edukalt lõppenud.
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-

Plaanime avada viimaste vahenditega „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside
toetamise“ ja „Turismitoodete arendamise suurprojektide“ toetamise meetmed.
Koostamise lõpusirgel on uue perioodi turismi valdkonna arengukava, mis esitatakse
Vabariigi Valitsusele juunis 2013.
Uue perioodi turismi valdkonnale suunatud vahendite maht väheneb pea poole võrra.
Märksõnaks on terviklik Eesti sihtkohtade arendamine. Arendada turismiteenused
terviklikeks toodeteks, lähtudes külastaja teekonnast.
Täiendavaks fookuseks on nõudluse suurendamine. Eesti turismiettevõtted sõltuvad
välisturu nõudlusest, kuna siseturu nõudlus ei kata kogu turismisektori teenuste
pakkumise võimsust ära.
Eesmärk uuel perioodil on pereturismikeskuste toetamine, kuna antud valdkond on hetkel
alarahastatud ning naaberriigid ei näe Eestit pereturismi sihtkohana.

Marina Kaas:
- Marika Popp, palun täpsustada, miks ei ole Füüsilisest isikust ettevõtjate (edaspidi FIE)
andmeid arvestatud statistikas? Kui FIEde statistilised andmed on lisatud ettevõtjate
hulka, siis on ettevõtete arv 1000 elaniku kohta 75 ettevõtet. Palun võtta arvesse, et
FIEsid arvestataks ettevõtjatena.
- Kas uuel perioodil on turismi infrastruktuuri arendamiseks ainult pereturismi- ja ühe
suurema konverentsikeskuse toetamine? Kas antud valdkondade toetamine ei ole liiga
kitsas?
Marika Popp:
- Kuna Statistikaamet koostab ise oma metoodika, siis meil on raske kommenteerida, miks
Statistikaamet ei näe FIEsid ettevõtjate seas.
Marina Kaas:
- Statistika metoodika muutmiseks võib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
(edaspidi MKM) teha ettepaneku, et FIEsid nähakse ka statistikas ettevõtjatena. Küsimus
on pigem, kas näeme FIEsid ka ettevõtjatena.
Martti Kalvik:
- Antud kaks valdkonda on täna alarahastatud, kuhu tuleks uuel perioodil fookustada.
Ühelt poolt me jätkame koordineeritult läbi EASi turismi arenduskeskuste ettevõtete ja
väikeettevõtete toetamist läbi turundustoetuste ja läbi nõudluse juhtimise toetamise.
- Lisaks toetame piiratud mahus ettevõtete ärimudeli ja teeninduse disaini vallas.
- Täiendavalt toetatakse turismivaldkonda läbi maaelu arengukava.
- Külastuskeskkondade arendamist toetatakse läbi „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise meetme“.
Jonas Pärenson:
- Kuidas MKM hindab nende 11 indikaatori täitmist, mille andmed täna puuduvad või
andmed laekuvad hilisemal ajal? Kuidas üldiselt hinnata, kas on näha, et liigutakse
eesmärkide poole või ei?
Marika Popp:
- Täna puuduvad andmed 11 indikaatoril, kuid täna siin komisjonis on mul keeruline anda
ammendavat vastust.
- Kui võtta näiteks lisandväärtus töötaja kohta, siis tänaseks on 2015. aasta eesmärgist
täidetud 71%. Ehk 2015. aasta eesmärgi seadmine on olnud ambitsioonikas ja selle
saavutamine võib olla reaalse majandusolukorra seisukohast problemaatiline.
Martti Kalvik:
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-

Turismiteenuste ekspordi kasv oli 2012. a. 1,23 miljardit eurot. Turismiteenuste maht oli
2012. a. 950 mil eurot, mis kasvas 6%. Võib väita, et kasv oli väga suur, kuid teiselt poolt
kasvu pidurdas transpordiettevõtete aeglasem käibe kasv 2012 .a.

Piret Aunapuu:
- Paluksin aruande prioriteetse suuna 1 rakendamise järelduse kohta tagasisidet. Tsiteerin:
„… taotlejate ja partnerite aktiivsuse osas osutusid tegelikud tulemused planeeritust
tagasihoidlikumaks. Põhjused on programmiti erinevad, aga läbiva põhjusena võib välja
tuua partnerite võimekuse ja taotlejate teadlikkuse ülehindamist. Samuti esineb olukordi,
kus meetmete kavandamisel ja disainimisel võidakse taotlejate/klientide reaalseid
vajadusi valesti hinnata. Seni saadud kogemusi on plaanis hakata rakendama uue
programmeerimisperioodi planeerimisel ja vahepealsete katsemeetmete väljatöötamisel
ja rakendamisel.“ Palun kommenteerida ja mis on meetmed, et parandada antud
olukorda?
Marika Popp:
- Kuna antud probleem ei ole seotud 2012. aastaga, vaid kogu antud perioodi
rakendamisega, siis 2007 seatud eesmärgid ja finantsplaanid lõi segi majanduskriis.
Lähtuvalt sellest on olnud meetmete rakendamisel raskusi. Kuid samas oleme koostöös
rakendusüksustega olnud paindlikud ja teinud kiireid muudatusi. Lisaks oleme võtnud
suuna kliendipõhisele lähenemisele, kus riigist saab strateegiline partner ja lähtub
rohkem ettevõtete vajadustest, et vältida planeerimistegevustes vigu.
Miia Mänd:
- Täienduseks, et me saame prioriteetse suuna 1 hinnangu üle vaadata ja täpsustada,
mida seirearuandes on antud lõiguga täpsemalt mõeldud.
Piret Aunapuu:
- Palume kõik hinnangud üle vaadata seisukohast, kas hinnang on antud aasta kohta või
kogu perioodi kohta. Tuua välja kõige olulisem, kas see on positiivne või negatiivne ning
selgitada põhjust.
Marika Popp:
- Antud hinnangud on relevantsed 2012. aasta kohta. Kuna peale majandussurutist on
ettevõtete aktiivsus tõusnud projektide elluviimisel hüppeliselt, siis antud hetkel on
suuremad projektid alles käimas ja ettevõtjate uute projektide elluviimine selle tagajärjel
on kannatanud, sest nad ei ole veel valmis ellu viima samas mahus uusi projekte. Me
täpsustame, millise meetmetega ja kliendi segmendi kohta antud tähelepanek
seirearuandes on.
Marek Sepp:
- Meie arvates tuleks suunata tehnoloogia arenduskeskuste (edaspidi TAK) vahendeid
inimkapitali, mitte infrastruktuuri arendamiseks. Palun täpsustada, kus oma potentsiaali
poolest positsioneerivad TAKid ennast ettevõtjate ning teadus ja arenduse segmendis?
Marika Popp:
- Tehnoloogia arenduskeskuste toetus on kõige suurem toetusmeede ja strateegiliselt
kõige tähtsam kuna TAKid on eraõiguslikud juriidilised isikud, kes on asutatud ülikoolide
ja ettevõtjate poolt.
- TAKide rahastus on suunatud inimkapitali arendamiseks ja platvormiks noorte
arendustöötajate väljaõpetamiseks, mille kaudu tagatakse ettevõtjatele vajalik tööjõud.
- Inimressursi arenduse osa teavitamine on jäänud tahaplaanile, millele võiks täna rohkem
tähelepanu juhtida.

5

4. Rakendamine „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja
kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ 2012. a ja perioodi 2014-20
ettevalmistuse hetkeseis.
Jaak Kask ettekanne T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri 2012. a rakendamisest ja 2014-20
ettevalmistuse hetkeseisust.
-

2012. a arengutest on kõige olulisem, et kõik 12 meedet (koos alameetmetega kokku 20)
on avatud.
2012. a valmisid mitmed infrastruktuuri objektid. Struktuurivahendite kontekstis on
projektide lõpparuanded veel kinnitamata, kuid objektid on juba funktsionaalses
kasutuses.
Toimus kolm avatud taotlusvooru (IKT, biotehnoloogia ja väiksemahuline
teadusaparatuur).
Infrastruktuuri meetmes toimus täiendav taotlusvoor projektidele, mille ehitusmaksumus
oli kallinenud.
Kohustusi võetud 97,4% ja väljamakseid 54,4% (seisuga 03.06.2013).
2012. a probleemseteks märksõnadeks on riigihangete reeglite rikkumised ja meetmete
hiline avanemine, mille tõttu lõppevad suurem osa projektidest 2015. a. keskel.
Toimub perioodi 2014-2020 „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
(edaspidi TA&I) strateegia“ väljatöötamine. 17. mail toimus strateegia visioonikonverents
ning järgmisena on plaanis käivitada ametlik kooskõlastusmenetlus.
Enne suve peaks strateegia eelnõu heaks kiitma Vabariigi Valitsus ja sügisel Riigikogu.

Katrin Niglas:
- Küsimus, kas on plaanis eriti teadus- ja arendustegevuste (edaspidi T&A) meetmete
kulude abikõlblike põhimõtteid ühtlustada? Kuna erinevates meetmetes ja programmides
on abikõlblike kulude arvestamise põhimõtted erinevad on ülikoolidel keeruline
orienteeruda ning jälgida nende täitmist.
- Kas uue perioodi lihtsustamise võtmes on plaanis üle võtta ja ühtlustada T&A abikõlblike
kulude arvestamise põhimõtteid?
Margus Haidak:
- Oleme püüdnud võimaluste piires erinevate direktoraatide meetmete ja programmide
abikõlblike kulude arvestamise põhimõtteid ühtlustada.
Katrin Niglas:
- Täiendavalt soovin täpsustada üldkulude abikõlblikkuse küsimust. Antud perioodil on
taotlejatel eriti ülikoolidel üldkulude tõendamine väga töömahukas ja keeruline
põhjendada. Kas uuel perioodil on plaanis lihtsustada üldkulude arvestamise
põhimõtteid?
Margus Haidak:
- HTM on teadlik antud küsimusest ja ning võtame teadmiseks. Uuel perioodil on
ettenähtud üldkulude ehk kaudsete kulude fikseeritud ühikuhinnad, kuid kahjuks antud
määrad ei vasta ülikoolide ootustele. Uue perioodi planeerimise käigus vaadatakse üle,
mis on parim lahendus, kas lähtuda fikseeritud ühikuhindadest või kulude katmisest
kuludokumentide alusel.
Elina Hakonen- Meddings:
- Antud periood hakkab lõppema ja Euroopa Komisjon soovitab aruande koostamisel
analüüsida ja hinnata mõjusid rakenduskava eesmärkidest lähtuvalt.
- Uuel perioodil on Komisjoni soov, et ettevõtluse ja T&A valdkondlikud strateegid ja
planeeritavad tegevused oleksid omavahel sünergias.
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-

Meetmete arendamisel lähtutakse lihtsustamisest (kaaluda
lihtsustamise põhimõtete juurutamist: flat rate ja ühikuhinnad).

erinevate

kulude

Piret Aunapuu:
- Kui suur on risk, et osa T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri vahendeid jääb kasutamata?
Kas saab eeldada, et rakenduskava muudetakse või suunatakse vahendeid ümber?
Jaak Kask:
- Risk on olemas, et T&A meetmetes ei kasutata vahendeid ära, aga rahaliselt on seda
keeruline hinnata (risk ei pruugi realiseeruda). Üheks põhjuseks on see, et meetmed
avanesid hiljem ja sellest tulenevalt on eriti suuremahuliste uuringuprojektide
planeerimine ja elluviimine võtnud oodatust kauem aega.
- 2013. a oleme me optimistlikumad, kuna projektid on reaalselt käima läinud ja kestavad
2015. a keskpaigani. Täna vaadates finantsprognoosi täitmist usume, et planeeritud
vahendid kasutatakse ära. Lisaks jälgime pidevalt meetmete ja programmide eelarve
täitmist ja kanname vabanenud vahendeid üle sinna, kus on kõige suurem vajadus ja
tõenäosus, et vahendid kasutatakse ära.
5. Rakendamine
prioriteetsetes
suundades
“Strateegilise
transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi
edendamine“ 2012. a ja perioodi 2014-20 ettevalmistuse hetkeseis.

tähtsusega
infrastruktuuri

Indrek Gailan ettekanne transpordi 2012 valdkonna ülevaade ja perioodi 2014-2020
ettevalmistuse hetkeseis.
-

-

-

2012. aasta lõpuga rakendati 29 projekti 29-st.
Toetuse väljamaksed ligi 396 mln eurot, mis moodustab 62% transpordi meetme
eelarvest.
2012. aastal valmisid: Pärnu ümbersõit, Türi-Viljandi raudteelõik, Viitna ümbersõit,
regionaalsete maanteede koondprojekt, Rail-Baltic Tallinna-Tartu lõik ja soetati
mõõdistuslaev.
Maikuu seisuga on rahastamisotsustega kaetud 100% projekti eelarvest. Toetusest on
ERFi välja makstud 81%, ÜFi 65%.
Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) suunas on neli Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud
suurprojekti kogusummas 293 mln eurot. Kokkuvõttev hinnang suurprojektide
rakendamisele on rahuldav. Kõik suurprojektid on elluviimise faasis.
Mais 2013 muudeti investeeringute kava, lisandus üks uus projekt. Maikuu seisuga on
rahastamisotsustega kaetud 30 projekti.
Transpordi arengukava 2014-2020 koostamiseks alustati partnerite kaasamisega 2012
veebruaris ja eelnõu esitatakse valitsusse 2013 III kvartalis.
Teehoiukava aastateks 2014-2020 on valmimisel.

Piret Aunapuu:
- Paluksin täpsustada, kas reisiaja vähenemine (ÜF) eesmärgi täitmine on reaalne või ei?
Indrek Gailan:
- Kui vaadata reisiaja vähenemist projektipõhiselt, siis erinevatel projektidel on seatud
omad eesmärgid ning need on saavutatavad.
Miia Mänd:
- Täpsustan, meil on mõlemas transpordi suunas reisiaja vähenemise indikaator ja
rakenduskavas toodud 45% sihtase on toodud indikatiivselt.
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Joonas Pärenson:
- Milliste Ühtekuuluvusfondi projektide lõpetamine jääb 2015 II poolde?
Indrek Gailan:
- Tartu idapoolse ringtee silla valmimine 2015 II või III kvartal. Sellega on planeerimise
käigus arvestatud ja momendil ollakse ajagraafikus.
Joonas Pärenson:
- Kas täna on oht, et lisaks Väo liiklussõlmele jääb mõni teine transpordiprojekt tegemata?
Indrek Gailan:
- Ei ole, investeeringute kava muudatus on Rahandusministeeriumile esitatud ja kogu info
on antud hetkel päevakohane.
Mari Jüssi:
- Ei saa nõustuda esitatud kommentaariga, et riigil puuduvad võimalused linnade
ühistranspordi mõjutamiseks. Kuna rahastatud neljast suurprojektist on kolmel projektil
otsene mõju Tallinna linna liiklusele. Kõik, mis puudutab ühistransporti on reinvesteering
ehk raudteede rekonstrueerimine ja rongide ostmine. Loodetavasti uuel perioodil läbi
linnalise liikuvuse meetme mõjutab riik linnade liiklust ja liiklemist. Uuel perioodil tuleks
suunata vahendeid ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamiseks.
Indrek Gailan:
- Kui vaadata Ülemiste liiklussõlme, siis on tegemist väga olulise projektiga Tallinna linna
liiklusele.
- Tegu on positiivse keskkonna mõjuga projektiga: väheneb ummikutes seisvate autode
hulk ja saaste hulk. Uuel perioodil on kavas palju investeerida linnalise liikuvuse
parandamiseks ja ühistranspordi erinevate ümberistumiste parandamiseks.
Joonas Pärenson:
- Kui kaugel ollakse ja milliste projektidega alustatakse kohe uue perioodi vahendite
avanemisel?
Indrek Gailan:
- Uue perioodi vahendite avanemisel on plaanis kohe alustada projektidega, mis jäävad
Tallinn-Narva, Tallinn-Ikla, Tallinn- Tartu-Võru Luhamaa suundade maanteedele.
6. Rakendamine prioriteetses suunas „Infoühiskonna edendamine“ 2012. a rakendamise
ülevaade ja perioodi 2014-20 ettevalmistuse hetkeseis.
Mait Heidelberg ettekanne infoühiskonna suuna elluviimisest 2012. a ja uue perioodi
ettevalmistamise hetkeseis.
-

Meetmete vahendite absorbeerimine on olnud väga hea.
2012. a jooksul on läbi viidud kaks uut avatud taotlusvooru („Teabe kättesaadavuse,
parandamine“ ja „KOVide ISKE „).
Aruandeperioodi lõpuks on kokku läbi viidud 11 avatud taotlusvooru, kuhu on esitatud
kokku 290 taotlust, millest rahuldatud 153 taotlust. Samas andmete põhjal võib väita, et
osalejaid ja taotlejaid võinuks olla rohkem.
Kohustustega on kaetud 95% vahenditest.
Hästi on läinud kiire interneti väljaarendamisel, elektroonilise identiteedi ja üldise interneti
kasutamise edendamine.
Indikaatoritest läheb halvemini: avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide
vastavavusse viimine veebikäideldavuse põhimõtetega. See indikaatori sihtmäär on
seatud Euroopa Liidu riikides läbivalt kõrgelt ning täitmine ei ole väga hästi läinud.
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-

Plaanis investeeringute kava 2012-2013 täiendamine (nt projekt sidevõrgu
kaardistuseks).
Plaanis programmi eelarve suurendamine (infoühiskonna ohtudest teadlikkuse tõstmine).
Valmis uue perioodi arengukava versioon, mis on kooskõlastusringil. Arengukava
kinnitatakse sügisel.
Uue perioodi suundadeks on kiire interneti väljaarendamine, baastaristute väljaarendamise
toetamine
digitaalse
lõhe
vähendamine
ning
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia alaste (edaspidi IKT) oskuste arendamise toetamine ning
E-riigi IT lahenduste ja teenuste arendamine, IKT kui võimaldaja teotamine teistes
valdkondades.

Urmas Kõlli:
- Kui palju vahendeid on uuel perioodil ette nähtud avaandmete kättesaadavaks
tegemiseks?
Mait Heidelberg:
- Ma ei tooks uue perioodi vahendite summat täpselt välja. On töid ja kohti, kuhu on
vahendeid planeeritud. Näitena võib tuua, et isikuandmete registrites on avalikud ja
isikuandmed koos, siis avalike andmete edasiseks töötlemiseks tuleb isikuandmed
eraldada.
Miia Mänd:
- Antud tegevus on avalike teenuste arendamise meetmesse planeeritud.
Urmas Kõlli:
- Kas ja kuidas IKT kui valdkondi läbiva horisontaalse prioriteedi elluviimist ja koostööd
koordineeritakse?
Mait Heidelberg:
- Infotehnoloogia (edaspidi IT) osa esineb väga paljudes teistes arengukavades ja koostöö
on olemas ning pidev töö käib. Näitena infoühiskonna teadlikkuse vallas, kus MKM ja
HTM teevad tihedalt koostööd ning erinevad tegevused täiendavad üksteist.
Miia Mänd:
- MKM on aina rohkem panustamas IT valdkonna koordineerimisse. Kõikide erinevate
ministeeriumitega on olemas lepe kantslerite tasandil.
Elina Hakonen- Meddings:
- Tulles tagasi transpordi suuna ettekande juurde, Euroopa Komisjon on seadnud
keskkonna säästule kõrged eesmärgid ning propageerib ühistranspordi kasutamise
populariseerimist.
Piret Aunapuu:
- Juhime tähelepanu, et järgmise perioodi IKT suuna rahastamisel ei olnud esialgses
Komisjoni positsioonipaberis lairiba investeeringute osa ette nähtud. Kas ja millises
ulatuses kõnealuseid investeeringuid toetatakse EU vahenditest selgub edasise protsessi
käigus.
Mait Heidelberg:
- Meil on väga tihe koostöö Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia peadirektoraadiga
uue perioodi planeerimise osas, siis on tulnud väga selge sõnum, et kuna Connecting
Europe Facility-s kärbiti ära telekomi osa, siis riigid peavad ise kavandama vastavaid
tegevusi kasutades SF võimalusi.
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7. Rakenduskava 2012. a teavitus.
Andres Võrang ettekanne 2012 kommunikatsioonist.
-

2012 II pooles viidi läbi Faktum & Ariko uuring „Avalik arvamus Euroopa Liidu
struktuuritoetustest“.
Pidev struktuuritoetuste alane teavitamine meedias ja ministeeriumite pressiteadetes SF
temaatika ning statistika kajastamine.
Pööratakse rõhku venekeelsete artiklite väljaandmisele.
Major Event 2013 sügis: Wikipeedia artiklite konkurss koolides üle Eesti.

8. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendamise hetkeseis- korraldusasutuse
hinnang.
Ivar Sikk ettekanne MARK rakendamisehetkeseis- korraldusasutuse hinnang.
-

Eesmärkide saavutamise edukust mõõtvate indikaatorite kontrolltasemeteni jõudmine on
rahuldav.
Indikaatorite planeerimine on olnud eelneval kahel perioodil problemaatiline. Uue perioodi
indikaatorite ettevalmistamisel tuleks arvesse võtta varasemat kogemust.
Korraldusasutus on protsessiga rahul, tegeletakse sisuliste teemadega, mitte ainult
rahade ärakasutamise eesmärgil.
Tänase seisuga on väljamakseid 65% ja kohustusi 96%, mis näitab, et väljamaksete
suund on kasvav ja vahendid suudetakse ära kasutada.
N+ sihtasemed on kõik täidetud. Kuid „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ osas
oleksid võinud meetmed ja tegevused varem alata.
Seirearuandena sooviksime näha strateegilist dokumenti, kus on välja toodud
rakenduskava eesmärkidega seotud indikaatorite täitmine. Kuidas indikaatorid on üldise
majanduse olukorraga seotud ja mis on Struktuurifondide panus indikaatorite täitmisesse.
Kui vaatame riskide hindamisi ja audiitorite tähelepanekuid, siis on toodud sisukas
ülevaade läbi viidud tegevustest ja parenduste elluviimisest.

Elina Hakonen- Meddings:
- Kokkuvõttes, eelmise aasta tulemustele põhinedes on tehtud suur töö. Lisaks võiksite
suunata tähelepanu sellele, et aruanne sisaldaks rohkem edulugusid, projektinäiteid jne
ning toetuse vahenditest valminud objekte rohkem meedias kajastataks.
Piret Aunapuu:
- Tänan, et arvestasite Komisjoni eelmise aasta ettepanekuga lisada seirekomitee
päevakavva korraldusasutuse ülevaade rakenduskava rakendamise hetkeseisust.
- Aruande lõplikul vormistamisel palun vaadata üle prioriteetsete suundade kokkuvõtted,
eelkõige hinnangud, et need oleksid arusaadavad ja muu esitatud infoga kooskõlas.
- Lisaks soovitame täiendada seirearuande kokkuvõtet, et see oleks kvalitatiivsem, mitte
nii statistiline.
- Tänased ettekanded ja aruanne andis hea ülevaate eelmise aasta tulemustest.
9. Viimased kommentaarid ja seirearuande hääletus.
Miia Mänd ettekanne seirearuande tähelepanekute kohta.
-

Kommentaarid esitasid Euroopa Komisjon ja Tartu Ülikool.
Aruandes võiks olla rohkem hinnanguid ja olla strateegiline dokument. Kajastame
detailsemalt hinnanguid ja täpsustame sisu.
Probleemide kirjeldamisel toome välja parendused.
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-

Kirjeldame maksete peatamise ja taastamise osa. Sellel aastal oli tegelikult tegu maksete
taastamisega ning kõikides rakenduskava meetmetes on maksed taastatud.
Lisame suurprojektide lõppemise tähtajad.
Lisame finantsinstrumentide tabelid EK vormil.
Seisame selle eest, et vabanenud jäägid suunatakse ennast tõestanud ja edukatesse
meetmetesse.

Urmas Kõlli:
- IKT sektori nimel oleme sügavalt hämmingus, et komisjoni arvates ei ole infoühiskonna
valdkond EK poolt rahastatav. Kas ma sain õigesti aru?
Piret Aunapuu:
- Novembris 2012 Euroopa Komisjoni poolt esitatud esialgses positsioonipaberis ei olnud
IKT osa sees lairiba investeeringuid. Kõik on alles otsustamisel, kuid positsioonipaber on
erinevate direktoraatide vahel kooskõlastatud ja lisavaldkondade lisamine eeldab
täiendavaid läbirääkimisi.
Urmas Kõlli:
- Kui IKT valdkonda uuel perioodil ei rahastata, siis oleme me väga nördinud.
Miia Mänd:
- IKT valdkonda uuel perioodil kindlasti toetatakse, pigem on antud hetkel läbirääkimistel
lairiba võrgukaabli rahastamise küsimus.
Otsustati:
Kinnitada 2012. aasta Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne.

(allkirjastatud digitaalselt)
Miia Mänd
Seirekomisjoni esimehe asendaja
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Võrang
Protokollija
05.06.2013
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