Lisa 2. Ülevaade struktuurivahendite meetmete avamise hetkeseisust.
Tabel 1. Jõustunud toetuse andmise tingimused.
Toetuse andmine rakendusasutuse tegevuseks prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur
ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme tegevuse nr 8.2.1 „Elurikkuse
sotsiaal-majanduslikult seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete KEM
kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate
seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“ raames
Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused

MKM

Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate
MKM
liikumisviisidega
Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020
MKM

Tabel 2. Kooskõlastatud (ja jõustamiseks lõppviimistlusel olevad) toetuse andmise
tingimused.
Haridustugiteenuste
arendamine ja kättesaadavuse tagamine

HTM

Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord
Kainem ja tervem Eesti
Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks

MKM
SOM
SOM

Tabel 3. Kooskõlastamisele esitatud toetuse andmise tingimused.
Koolivōrgu programm

HTM

Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise
KUM
tingimused ja kord
Toetuse andmise tingimused digitaalse kirjaoskuse arendamise toetamiseks

MKM

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme
RK
12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks

Tabel 4. Toetuse andmise tingimused, mille kavandatud jõustumisaega on detsembris
2014 ja mille ametlik kooskõlastus pole alanud.
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

HTM

Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või
KEM
prognoosimiseks
Maakondlike arenduskeskuste toetamine
MKM
Starditoetuse andmine
MKM
Ekspordi arendamise suuna omategevused
MKM
Ettevõtlusteadlikkuse tõstmine
MKM
Korterelamutes energiatõhusa kompleksse rekonstrueerimise investeeringute toetus
MKM
Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine
MKM

Nutika teenuste taristu arendamine
Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine
Avalike teenuste pakkumise arendamine
Siseministri käskkiri meetme " Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonnas
vähelõimunud püsielanike ühiskondliku aktiivsuse, sh hõives, elukestvas õppes ja
kodanikuühiskonnas suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja lõimumise toetamiseks"
tegevuste elluviimiseks
Hoolekande taristu arendamine
Abivahenditeenuse ja kaitstud töö teenuse osutamine töövõime kindlustamise reformi
sihtrühmale (esialgne nimetus)

MKM
MKM
MKM

Tööturuteenuste osutamine töövõime toetamise reformi sihtrühmale (esialgne nimetus)

SOM

SIM
SOM
SOM

Tabel 5. Ajakavast maha jäänud (sh mittekooskõlastatud) toetuse andmise tingimused
(kavandatud jõustumisajaga hiljemalt november 2014).
Noorsootöötajate koolituse arendamine
Õppevara
Põhikoolide programm
HEV koolide võrk ja kaasava hariduse väikesemahulised investeeringud
Tööjõuvajaduse seire-ja prognoosisüsteemi loomine

HTM
HTM
HTM
HTM
HTM

Kutsehariduse maine tõstmine ja õpipoisiõppe laiendamine

HTM

Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika.

HTM

Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
Eesti keele ja võõrkeeleoskuse parandamine
Täiskasvanute kompetentside arendamine
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel.
Teaduse tippkeskuste toetamine
Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine
Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele.
Eelduste loomine e-õppevara kasutuselevõtuks
Riskikapitali pakkumine
Soojamajanduse arengukava koostamise toetuse andmise tingimused

HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
HTM
MKM
MKM
MKM

Eesti ühiskonnas lõimumise toetamise programm
Loomemajandusalase teadlikkuse ja loomesektori suutlikkuse arenguprogramm
Inimeste
arendamine:
a)
Koolitusja
arendusprogrammide
koostamine
ja.
b) Personali(juhtimise)alaste uuringute ja analüüside läbiviimine.
Arenguprogrammide jt arendustegevuste väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse
tippjuhtidele:a) Arenguprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine tippjuhtide järelkasvule.b)
Tippjuhtide värbamist ja valikut ning hindamist ja arendamist toetavate uuendusprojektide
läbiviimine.
Organisatsioonilise suutlikkuse kasvatamine/Institutsionaalse suutlikkuse suurendamine (sh riigi
tasandi struktuuride korrastamine ja koostööprojektid):
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng

KUM
KUM
RM

RM
RM
SIM
SIM
SIM
SIM

Kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse tõstmine
Programm "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende
pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekande- ja tugiteenused" (esialgne nimetus)
"Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamise,
tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu" (esialgne nimetus)
Pädevuskeskustena töötavate piirkondlike haiglate kaasajastamine

SIM

Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine

SOM

Tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamine

SOM

SOM
SOM
SOM

