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Partnerlusest Euroopa Struktuuri- ja
Investeerimisfondide 2014-2020 kasutamisel

Austatud proua Jõgeva

Täname Teid ettepanekute eest Partnerlusleppele ja Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavale.

Lähtuvalt Teie ettepanekutest oleme sisse viinud järgmised muudatused:

1) Lisasime Partnerlusleppe punkti 1.5.1 partnerluse miinimumnõudeid meetmete 
rakendajatele; 

2) Lisasime partnerlusleppesse partneritega konsulteerimise kokkuvõtted ja kirjelduse 
kaasamisest saadud lisaväärtusest; 

3) Jätsime välja rakenduskava 7.2.3 teise lõigu kolmandast lausest osa “teema sobivuse korral"; 
4) Sõnastasime rakenduskava punkti 2.9.5.1 viimase lause vastavalt ettepanekule; 
5) Täiendasime ja uuendasime teavet perioodi 2014–2020 planeerimisest kodulehel 

www.struktuurifondid.ee.  

Seoses rõhuasetusega tööturu osapoolte võimekuse tõstmisele haldusvõimekuse prioriteetses suunas 
selgitame, et eesmärgiks ei ole olnud partnerite ebavõrdne kohtlemine. Euroopa Komisjon on 
varasemalt rõhutanud sotsiaalpartnerite ehk tööturu osapoolte toetamise vajalikkust, kuna see avaldab 
otseset mõju majandusele, tööturule ning teistele prioriteetsetele suundadele. Seetõttu on ette nähtud 
eraldi vahendid tööturu osapoolte võimekuse tõstmiseks. Samas on loodud võimalused kolmanda 
sektori organisatsioonidele kaasuda planeerimisprotsessi ning samuti on kolmas sektor abikõlblik 
sihtgrupp haldusvõimekuse meetmetest. Eraldi vahendid on ette nähtud poliitikakujundamise 
meetmes, mis puudutavad partnerite kaasamist ning kaasamissüsteemide arendamist. 

Vabaühenduste arendusvõimekuse tõstmist toetatakse koolituste, uuringute, analüüside ja muude 
arendusprojektide kaudu kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse suurendamise tegevuste all. 
Üleriigiliselt on kavandatud kaasamise arendamine ning vabaühenduste julgustamine ja toetamine. 
Sellel eesmärgil on ette nähtud perioodil 2014–2020 eraldi vahendid kaasamise projektideks ning 
koolitus- ja teavitusüritusteks. Lisaks on võimalik vabaühendustel osaleda muudes protsessides 
partneritena. 

Selgitame, haldusvõimekuse suunas on ette nähtud väga selged toetusmehhanismid, mis aitavad kaasa 
koostööle  vabaühenduste ja poliitikakujundajate vahel. Näiteks on eesmärgiks teadmisepõhisema 
otsustusprotsessi juurutamine ning mõjuanalüüside läbiviimise muutmine üldlevinud praktikaks. 
Vabaühendusi kaasatakse mõjuanalüüside läbiviimisel. Mõjuanalüüside läbiviimiseks on ette nähtud 
väga selged nõuded, mille käigus ka vabaühendusi kaasata tuleb, see omakorda nõuab sisulist dialoogi 
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ja suuremat koostööd. Mõjuanalüüside kvaliteedi tõstmiseks on eraldi ka uueks struktuurivahendite 
perioodiks vahendid ette nähtud. Sidusust siseriiklike arengukavadega peame väga oluliseks kõikides 
valdkondades ning nende olemasolu on pea kõikide investeeringute tegemise aluseks ja 
eeltingimuseks. 

Leiame, et tervikuna on Partnerlusleppe punktis 2.5 ammendavalt analüüsitud Euroopa Struktuuri- ja 
Investeerimisfondide rakendamisega seotud osapoolte suutlikkust (eelkõige hinnates perioodi 2007–
2013 rakendussüsteemi toimivust). Samuti on kirjeldatud tegevused, et arendada taotlejate ja toetuse 
saajate suutlikkust projekte ette valmistada ning tulemuslikult ellu viia. Erinevate sekkumiste 
vahelised koordinatsioonimehhanismid asutuste vahel on väljatöötamisel ning tagatakse läbi 
rakenduskava seirekomisjoni ja valdkondlike komisjonide.

Tehnilise abi vahendite kasutamise eesmärk Eestis on tulemuslikult rakendada 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, hoides selleks toimimas tõhusat rakendussüsteemi. 
Tehniline abi on Eestis suunatud konkreetselt nendele asutustele, kes rakendavad struktuurivahendeid 
(korraldusasutus, sertifitseerimisasutus, auditeeriv asutus, rakendusasutuse ja rakendusüksused). 
Tehnilisest abist saavad struktuurivahendeid  rakendavad asutused, kaasates meetmete väljatöötamisse 
partnereid, katta ise kulud, mis kaasnevad koosolekute korraldamise vms tegevustega.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamist jätkatakse perioodil 2014–2020 Maaelu 
Arengukava vahenditest. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast on samale sihtgrupile suunatud 
üleriigilised meetmed, millest saavad toetuseid taotleda ka kohalikud tegevusgrupid või nende 
liikmed.   Seetõttu ei ole Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast kogukonna juhitud kohaliku arengu 
meetodit kavas täiendavalt rakendada. 

Nõustume, et sotsiaalpartnerite kaasamine on oluline kõigis struktuurivahendite rakendamise 
etappides. See on läbiv põhimõte ning seda reguleerib juba ühissätete määruse artikkel 5, mille 
kohaselt tuleb partnereid kaasata nii planeerimise kui kogu rakendamise ajal. Seetõttu  puudub vajadus 
partnerluse põhimõtete täiendavaks reguleerimiseks.   

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jürgen Ligi
Minister


