
Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

1.1. Tugiteenuste 

arendamine  

eesmärgiga 

vähendada koolist 

lahkumist ning 

toetada noorte 

karjäärivalikuid  

Õppenõustamise ja 

karjääriteenuste osutamine
29 688 410 €

Tugiteenuste arendamine ja 

kättesaadavuse tagamine

toetus RA 

tegevusteks

Õpetajate koolitus 17 623 322 €
toetus RA 

tegevusteks

Koolijuhtide koolitus 1 575 900 €
avatud 

taotlemine

Noorsootöötajate koolitus 1 721 250 €
Noorsootöötajate koolituse 

arendamine

toetus RA 

tegevusteks
august, 2014

34 297 500 € Õppevara arendamime
toetus RA 

tegevusteks

11 250 000 € Uuenduslikud õppevahendid
avatud 

taotlemine

Koolide IKT taristu 11 250 000 €
Eelduste loomine e-õppevara 

kasutuselevõtuks

Investeeringute 

kava

september, 

2014
okt.14 MKM

Maili Mahlapuu, 

maili.mahlapuu@

mkm.ee, 625 6446

RIA

1.2. Õpetajate, 

koolijuhtide ja 

noorsootöötajate 

professionaalse 

arengu toetamine

Õpetajate ja koolijuhtide 

professionaalse arengu 

toetamine

juuni, 

2014

SA InnoveHTM

Margus Haidak, 

margus.haidak@h

m.ee, 735 0151  

juuni,

2014

september, 

2014

1.3. Kaasaegse ning 

uuendusliku 

õppevara 

arendamine ja 

kasutuselevõtt

E-õppevara arendamine üld-ja 

kutsehariduse valdkonnas. E-

hindamisvahendite 

arendustegevus ja 

kasutuselevõtt, Uuenduslike 

õppevaralahenduste hankimine 

ja ühiskasutuse korraldamine



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Gümnaasiumid, sh 

õpilaskodud

juuni, 

2014

juuni, 

2014

Põhikoolide investeeringu 

kava koostamine
august, 2014

8 075 000 €

HEV koolide võrk ja kaasava 

hariduse väikesemahulised 

investeeringud

juuli, 

2014

Tööjõuvajaduse seire-ja 

prognoosisüsteemi loomine 3 740 000 €
Tööjõuvajaduse seire-ja 

prognoosisüsteemi loomine
juuni,

2014

september, 

2014

Kutsehariduse maine tõstmine 

ja õpipoisiõppe laiendamine
21 003 500 €

Kutsehariduse maine tõstmine 

ja õpipoisiõppe laiendamine

Praktikasüsteemi arendamine 

kutse-ja kõrghariduses sh 

õpetajakoolituse koolipraktika

7 038 000 €

Praktikasüsteemi arendamine 

kutse-ja kõrghariduses sh 

õpetajakoolituse koolipraktika

 Ettevõtlikkuse ja 

ettevõtlusõppe süsteemne 

arendamine kõigil 

haridustasemetel

7 114 500 €

 Ettevõtlikkuse ja 

ettevõtlusõppe süsteemne 

arendamine kõigil 

haridustasemetel

detsember,

2014 

Kutsehariduse kvaliteedi 

tõstmine
2 167 500 €

Kutsehariduse kvaliteedi 

tõstmine

september, 

2014

Täiendavad tegevused 

tagamaks õppurite 

valmisolekut tööturule 

sisenemiseks, sh nt keeleõpe

2 286 500 €
Eesti keele ja võõrkeeleoskuse 

parandamine

november, 

2014

1.4. Koolivõrgu 

korrastamine

Haridusasutuste võrgu 

arendamine

SA Innove

Margus Haidak, 

margus.haidak@h

m.ee, 735 0151 

HTM

aprill, 

2015

investeeringute 

kava

toetus RA 

tegevusteks
jaanuar, 2015

november, 

2014

1.5 Õppe seostamine 

tööturu vajadustega

196 749 112 €
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Madala haridustasemega 

täiskasvanute tagasitoomine 

tasemekoolitusse põhi ja 

keskhariduse tasemele

5 100 000 €
toetus RA 

tegevusteks

 Täiskasvanutele kvaliteetse ja 

asjakohase täienduskoolituse ja 

ümberõppe pakkumine kutse- 

ja erialase kvalifikatsiooni 

tõstmiseks ning elukestva õppe 

võtmepädevuste 

parandamiseks. 

26 945 000 €
avatud 

taotlemine

Digitaalne kirjaoskus 7 225 000 €
Infoühiskonna oskuste 

tõstmine

toetus RA 

tegevusteks ja 

avatud 

taotlusvoor

oktoober, 

2014
MKM

Maili Mahlapuu, 

maili.mahlapuu@

mkm.ee, 625 6446

Karjäärinõustamist saanud 

töötavad tööealised inimesed
4 420 003 € selgitamisel selgitamisel selgitamisel selgitamisel

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187

1.6. Täiskasvanud 

elanikkonna 

kompetentside 

arendamine

SA Innove
september, 

2014

detsember, 

2014
HTM

Täiskasvanute kompetentside 

arendamine

Margus Haidak, 

margus.haidak@h

m.ee, 735 0151 
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Hoiuteenuste ning hoius, 

hariduses ja rehabilitatsioonis 

osalemist võimaldavate 

tugiteenuste (tugiisik, isiklik 

abistaja, transport) arendamine 

ja pakkumine suure 

hooldusvajadusega ning raske 

ja sügava puudega 0-17-

aastastele lastele.  

32 569 592 €
Puuetega laste tugiteenuste ja 

töö ning pereelu ühildamine

toetus RA 

tegevusteks

august, 

2014

august, 

2014

Lapsehoiu kvaliteedi 

suurendamine  ja uute 

lapsehoiukohtade loomise ja 

teenusepakkumise toetamine 

0–7-aastastele lastele

6 513 408 €

Lastehoiu kvaliteedi 

suurendamine ja uute 

lastehoiukohtade loomis ja 

teenusepakkumise toetamine 

0-7 aastatele lastele

avatud 

taotlemine
selgitamisel selgitamisel

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187

SOM Innove

2.1. Lapsehoiu ja 

puudega laste 

hoolekandeteenuste 

arendamine 

hoolduskoormuse 

vähendamiseks
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2.2 Tööturul 

osalemist toetavad 

hoolekandemeetmed

 Eakatele, erivajadustega ja 

toimetulekuraskustega 

inimestele ning nende 

pereliikmetele töölesaamist 

toetavad hoolekande- ja 

tugiteenused

37 383 383 €

Eakatele, erivajadustega ja 

toimetulekuraskustega 

inimestele ning nende 

pereliikmetele töölesaamist 

toetavad hoolekande- ja 

tugiteenused" ja "Ekakatele, 

erivajadustega ja 

toimetulekuraskustega 

inimestele ning nende 

pereliikmetele töölesaamist 

toetavad hoolekande- ja 

tugiteenused  

toetus RA 

tegevusteks ja 

avatud 

taotlemine

toetus RA 

tegevusteks: 

august 2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

toetus RA 

tegevusteks: 

september 

2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

SOM

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187
Innove
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Asendushoolduse kvaliteedi 

tõstmine ja asendushoolduse 

vormide mitmekesistamise, 

tugiteenuste ja järelhoolduse 

arendamise kaudu

5 100 000 €

Asendushoolduse kvaliteedi 

tõstmine ja asendushoolduse 

vormide mitmekesistamise, 

tugiteenuste ja järelhoolduse 

arendamise kaudu

toetus RA 

tegevusteks

Tugiisikuteenus vanglast 

vabanenutele (JUM)
1 551 213 €

(esialgne nimetus, mis 

täpsustub toetuse andmise 

tingimuste väljatöötamise 

käigus) programm 

"Tugiisikuteenus vanglast 

vabanenutele"

toetus RA 

tegevusteks

Innove

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187
2.2 Tööturul 

osalemist toetavad 

hoolekandemeetmed

SOM
september 

2014
august 2014
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2.3 Alkoholi 

liigtarvitamise, sh 

alkoholisõltuvuse, 

ennetuse, varase 

avastamise ja 

nõustamis-, 

raviteenuse ja 

taastusabi süsteemi 

loomine ja 

rakendamine

Alkoholi liigtarvitamise varase 

avastamise ja lühinõustamise 

teenuse rakendamine ja 

alkoholisõltuvuse kaasaegse 

ravi-ja taastusabi süsteemi 

väljatöötamine ning teenuste 

osutamine

8 669 822 €

Alkoholi liigtarvitamise varane 

avastamine ja lühinõustamine 

teenuse rakendamise ja 

alkoholisõltuvuse kaasaegse 

ravi-ja taastusabi süsteemi 

väljatöötamine ning teenuste 

osutamine

toetus RA 

tegevusteks 

august, 

2014

september, 

2014
SOM

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187
Innove

Pädevuskeskustena töötavate 

piirkondlike haiglate 

RMSOMveebruar, 2015
november, 

2014

investeeringute 

kava

2.4 Kättesaadavate ja 

kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste 

tagamine tööhõives 

püsimise ja hõivesse 

naasmise 

suurendamiseks

Esmatasandi tervisekeskuste 

kaasajastamine

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187

46 800 000 €

85 591 250 €

Investeeringute toetamine 

esmatasandi tervisekeskuste 

infrastruktuuri 

tõmbekeskustes, tagades 

kättesaadavad ja mitmekülgsed 

esmatasandi teenused

Haiglavõrgu pädevuskeskuste 

tugevdamine investeerides 



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Erihoolekandeasutuste 

reorganiseerimine
47 600 000 €

Hoolekande taristu 

arendamine

toetus RA 

tegevusteks 

(ja/või 

investeeringute 

kava)

Erivajadustega inimeste 

eluaseme füüsiline 

kohandamine
10 200 000 €

Tegevuspiiranguga inimeste 

eluruumide kohandamine

toetus RA 

tegevusteks 

(ja/või avatud 

taotlemine)

2.6 Võimaluste 

loomine Eestis 

elavate ning 

ühiskonda 

vähelõimunud 

püsielanike aktiivse 

hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate 

kohanemise ja 

hilisema lõimumise 

toetamiseks

 Infoplatvorm ja selle 

tugiteenused toimivad 
433 500 €

Võimaluste loomine Eestis 

elavate ning ühiskonnas 

vähelõimunud püsielanike 

ühiskondliku aktiivsuse, sh 

hõives, elukestvas õppes ja 

kodanikuühiskonnas 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate kohanemise 

ja lõimumise toetamiseks

toetus RA 

tegevuseks

jaanuar, 

2015

 mai, 

2014
SiM

Marko Meriloo  

612 5129  

marko.meriloo@si

seministeerium.ee  

Innove

RMSOM
detsember, 

2014

veebruar, 

2015

2.5 Hoolekande 

taristu arendamine, 

Keskkonna 

kohandamine 

puuetega inimeste 

vajadustele vastavaks

Kertu Põial, 

kertu.poial@sm.e

e, 626 9187
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2.6 Võimaluste 

loomine Eestis 

elavate ning 

ühiskonda 

vähelõimunud 

püsielanike aktiivse 

hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate 

kohanemise ja 

hilisema lõimumise 

toetamiseks

Kohanemiskoolituste 

väljatöötamine, piloteerimine 

ja rakendamine

5 770 820 €

 " 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

2.6 Võimaluste 

loomine Eestis 

elavate ning 

ühiskonda 

vähelõimunud 

püsielanike aktiivse 

hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate 

kohanemise ja 

hilisema lõimumise 

toetamiseks

Tugivõrgustike kontseptsiooni 

väljatöötamine ja rakendamine 

(sh alusuuringud, vajalike 

teenuste väljatöötamine ja 

rakendamine või arendamine, 

vahe ja lõpphindamine, 

juhendmaterjalide 

väljatöötamine ja uuendamine, 

piloteerimine, uuendamine, 

vajalike veebilahenduste 

väljatöötamine ja 

käigushoidmine, koolituste 

pakkumine, erinevate teenuste 

pakkumise soodustamine jne)

1 828 180 €

" 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

Innove

Marko Meriloo  

612 5129  

marko.meriloo@si

seministeerium.ee

SiM
mai, 

2014

jaanuar, 

2015

toetus RA 

tegevuseks
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2.6 Võimaluste 

loomine Eestis 

elavate ning 

ühiskonda 

vähelõimunud 

püsielanike aktiivse 

hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate 

kohanemise ja 

hilisema lõimumise 

toetamiseks

Mentorprogramm: Parimate 

praktikate seminarid 

ettevõtete, ülikoolide osalusel; 

juhendmaterjalide 

valmistamine ettevõtetele, 

ülikoolidele, 

kodanikeühendustele

(SIM)

42 500 €

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

toetus RA 

tegevuseks
jaanuar 2015

mai,

2014
SiM

Marko Meriloo  

612 5129  

marko.meriloo@si

seministeerium.ee

Innove

Nõustamis- ja infosüteemi 

väljatöötamine ja rakendamine
1 935 875 €

Eesti ühiskonnas lõimumise 

toetamise programm

Lõimumisprogrammi 

väljatöötamine ja pakkumine
5 926 625 €

Eesti ühiskonnas lõimumise 

toetamise programm

Koostöö- ja 

kommunikatsioonitegevused
637 500 €

Eesti ühiskonnas lõimumise 

toetamise programm

INNOVEKUM
september 

2014

toetus RA 

tegevusteks

mai, 

2014

2.6 Võimaluste 

loomine Eestis 

elavate ning 

ühiskonda 

vähelõimunud 

püsielanike aktiivse 

hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate 

kohanemise ja 

hilisema lõimumise 

toetamiseks

Eduard Odinets, 

eduard.odinets[@

]kul.ee, 628 2208
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Ebavõrdsete olude mõju 

vähendamine noore 

arenguvõimalustele ja noorte 

tõrjutuse ennetamine. 

Noorte tööturule sisenemise ja 

toimetuleku toetamine.

7 406 050 €

 NEET-noorte jaoks 

tugimeetmete käivitamine.
6 627 450 €

2.7. Noorte 

tõrjutusriski 

vähendamine ja 

tööhõivelisuse 

parandamine. 

Riski(perede)lastele (10-18.a) 

arenguvõimaluste pakkumine 

läbi kogukondliku 

vabaajategevuse programmi. 

1 103 938 €

RA tegevuste 

alustamine – 

veebruar 2014 

(sildfinantseeri

mine).

Õigusrikkumiste eest karistatud  

noorte, sh alaealiste (15-26.a) 

õppesse või  tööturule 

kaasamine läbi sihtsuunitlusega 

tõenduspõhine programmi.  

586 500 €

Võrgustikutöö meetodil 

riskirühma isikute, sh 

alaealiste, ja –perede 

probleemide väljaselgitamine 

ja lahendamine ning kohalikul 

tasandil tervislike eluviiside ja 

turvalise elukeskkonna 

propageerimine. 

1 641 563 €

SA Innove

Siseministeerium

Marko Meriloo  

612 5129  

marko.meriloo@si

seministeerium.ee  

SIM

toetus RA 

tegevusteks

Õigusrikkumiste eest 

karistatud  noorte, sh 

alaealiste (15-26.a) õppesse 

või  tööturule kaasamine läbi 

sihtsuunitlusega 

tõenduspõhine programmi“ ja 

„Võrgustikutöö meetodil 

riskirühma isikute, sh 

alaealiste, ja –perede 

probleemide väljaselgitamine 

ja lahendamine ning kohalikul 

tasandil tervislike eluviiside ja 

turvalise elukeskkonna 

propageerimine“ toetuse 

andmise tingimuses ja kord“

HTM
september, 

2014

jaanuar, 

2015

detsember, 

2014

Noorte tööhõivevalmiduse 

toetamine ning vaesuse mõju 

vähendamine

2.7. Noorte 

tõrjutusriski 

vähendamine ja 

tööhõivelisuse 

parandamine. 

2.7. Noorte 

tõrjutusriski 

vähendamine ja 

tööhõivelisuse 

parandamine. 

jaanuar, 

2015

Eduard Odinets, 

eduard.odinets[@

]kul.ee, 628 2208



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Reformi sihtrühmale 

tööturuteenuste ja neid 

toetavate teenuste 

arendamine, juurutamine ja 

osutamine, säilitamaks 

töökohta või leidmaks uut 

tööd. 

159 350 624 €

"Tööturuteenuste osutamine 

töövõime toetamise reformi 

sihtrühmale" ja 

"Abivahenditeenuse ja 

kaitstud töö teenuse 

osutamine töövõime 

kindlustamise reformi 

sihtrühmale"

toetus RA 

tegevusteks

toetus RA 

tegevusteks 1: 

november 

2014

toetus RA 

tegevusteks 2: 

detsember 

2014

toetus RA 

tegevusteks 1: 

november 

2014

toetus RA 

tegevusteks 2: 

detsember 

2014

Tööandjaid toetavad tegevused 6 290 000 €

toetus RA tegevusteks 1: 

Töövõime kindlustamise 

reformi läbiviimine,  toetus RA 

tegevusteks 2: Tööandjatele 

suunatud toetavad tegevused 

töövõime reformi 

läbiviimiseks; avatud 

taotlusvoor: Tööandjaid 

toetavad tegevused töövõime 

reformi läbiviimiseks

toetus RA 

tegevusteks ja 

avatud 

taotlemine

toetus RA 

tegevusteks: 

mai 2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

toetus RA 

tegevusteks: 

mai 2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

Töövõime toetamise reformi 

läbi viimine. Spetsialistide 

koolitamine tööks vähenenud 

töövõimega inimestega. 

Tegevusi toetava 

institutsioonidevahelise 

koostöö ja vajaliku 

andmevahetuse arendamine 

ning avalikkuse teavitamine.

3 434 000 €
Töövõime kindlustamise 

reformi läbiviimine

toetus RA 

tegevusteks

mai,

 2014

mai,

2014

InnoveSOM

3.1.Töövõime 

toetamise skeemi 

loomine ja 

juurutamine

Kertu Põia, 

kertu.poial[@]sm.

ee, 626 9187
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Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

3.2. 

Tööturuteenused 

tagamaks paremaid 

võimalusi hõives 

osalemiseks 

tööturuteenuste laiendamine 

uutele sihtrühmadele ja uute 

teenuste pakkumine töötutele

45 360 371 €

(esialgsed nimetused, mis 

täpsustuvad toetuse andmise 

tingimuste väljatöötamise 

käigus)  programm 

"Tööturuteenuste 

laiendamine uutele 

sihtrühmadele ja uute 

teenuste pakkumine 

töötutele" ja avatud 

taotlusvoor "Tööturuteenuste 

laiendamine uutele 

sihtrühmadele ja uute 

teenuste pakkumine 

töötutele"

toetus RA 

tegevusteks ja 

avatud 

taotlemine

toetus RA 

tegevusteks: 

oktoober 2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

toetus RA 

tegevusteks: 

oktoober 2014

avatud 

taotlusvoor: 

ajakava osas ei 

ole hetkel 

kokkulepet

SOM
Kertu Põial, 

kertu.poial[@]sm.

ee, 626 9187

Innove

Teaduse rahvusvahelistumine, 

teadusmobiilsuse ja järelkasvu 

toetamine

Kõrghariduse 

rahvusvahelistumine, 

üliõpilaste ja õppejõudude 

mobiilsus 

4.1. Eesti T&A 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime 

suurendamine ja 

osalemine üle-

euroopalistes 

teadusalgatustes

HTM

Margus Haidak, 

margus.haidak 

[@]hm.ee, 735 

015

Archimedes

jaanuar, 

2015

Riikliku tähtsusega teaduse 

infrastruktuuri toetamine 

teekaardi alusel.

november, 

2014

aprill,

2015

märts, 

2015

Institutsionaalne 

arendusprogramm TA 

asutustele ja kõrgkoolidele.                                                                  

september, 

2014

investeeringute 

kava

Teaduse ja kõrghariduse 

rahvusvahelistumine, 

mobiilsuse ja järelkasvu 

toetamine.   

Riikliku tähtsusega teaduse 

infrastruktuuri toetamine 

teekaardi alusel.

Institutsionaalne 

arendusprogramm TA 

asutustele ja kõrgkoolidele.                                                                  

detsember, 

2014

toetus RA 

tegevusteks

110 000 000 €

26 284 675 €

49 250 325 €



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

4.1. Eesti T&A 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime 

suurendamine ja 

osalemine üle-

euroopalistes 

teadusalgatustes

Teaduse tippkeskuste 

toetamine teaduse 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime ning 

tippkvaliteedi tugevdamiseks.

35 000 000 €
Teaduse tippkeskuste 

toetamine

avatud 

taotlemine

november,

2014

jaanuar,

2015

4.1. Eesti T&A 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime 

suurendamine ja 

osalemine üle-

euroopalistes 

teadusalgatustes

Teaduse populariseerimine        4 000 000 € teaduse populariseerimine

toetus RA 

tegevusteks ja 

avatud 

taotlusvoor

märts, 

2015

juuni,

2015

Kõrghariduse 

erialastipendiumid nutika 

spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades. 

21 478 922 €

Erialastipendiumid nutika 

spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades

toetus RA 

tegevusteks
veebruar, 2015

4.2. TA&I süsteemi 

kohaliku 

sotsiaalmajandusliku 

mõju suurendamine 

ja nutikas 

spetsialiseerumine 

kasvualade (IKT + 

tervis + ressursid) 

arendamiseks

Archimedes

Margus Haidak, 

margus.haidak 

[@]hm.ee, 735 

015

HTM

riiklikud TA programmid
toetus RA 

tegevusteks

märts, 

2015

juuni, 

2015

Riigiasutuste TA-alase 

võimekuse tõstmine

toetus RA 

tegevusteks

aug, 

2015

aprill, 

2015

Riigiasutuste TA-alase 

võimekuse tõstmine, sh 

valdkondlike TA süsteemide 

loomine ja koolitused, 

poliitikaseire, infosüsteemid.

6 000 000 €

53 296 078 €

Riiklikud TA programmid nutika 

spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades ja riigile 

sots.maj. olulistes 

valdkondades. 
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Meetme 
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avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Tehnoloogiaarenduskeskuste 

toetusmeede/Klastrite 

toetusmeede

Avatud 

taotlemine 

(mõlemal 

jaanuar,

2015

jaanuar

2015

nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondade 

rakendusuuringute programm

toetus RA 

tegevusteks

aprill, 

2015

juuni,

2015

Nõudluspoole poliitikad (riik 

innovaatilistele lahenduste 

tellijana ja eranõudluse 

toetajana)

20 000 000 €
Nõudluspoole poliitika 

instrumendid

Toetus RA 

tegevusteks
selgitamisel selgitamisel

Start-up ettevõtluse 

hoogustamine. Soodustame 

struktuurseid muutusi 

ettevõtluses, toetades uute 

innovaatiliste ettevõtete 

asutamist ja kasvamist 

kasvuvaldkondades.

7 000 000 € Start-up Estonia programm
Toetus RA 

tegevusteks

märts,

2015

märts, 

2015

Investeeringud parimasse 

võimalikku ressursitõhusasse 

tehnoloogiasse; 

ressursijuhtimissüsteemide ja 

toetavate IT-rakenduste 

109 485 200 €
Eneriga- ja ressursitõhususe 

suurendamine ettevõtetes

avatud 

taotlemine; 

toetus 

rahastamisvahe

ndile

Energia- ja ressursijuhtimise 

alaste koolituste läbiviimine
400 000 €

Energia- ja ressursijuhtimise 

alased koolitused

toetus RA 

tegevusteks

Energia- ja ressursijuhtimise 

alase teadlikkuse tõstmine
79 800 €

Energia- ja ressursijuhtimise 

alase teadlikkuse tõstmine

toetus RA 

tegevusteks

Energia- ja ressursiauditite 

läbiviimine
1 500 000 € Energia- ja ressursiauditid

avatud 

taotlemine
Jäätmete ringlussevõtu 

toetamine
20 000 000 € Jäätmete ringlussevõtt

avatud 

taotlemine

märts, 

2015

märts,

2015

4.2. TA&I süsteemi 

kohaliku 

sotsiaalmajandusliku 

mõju suurendamine 

ja nutikas 

spetsialiseerumine 

kasvualade (IKT + 

tervis + ressursid) 

arendamiseks

MKM

Maili Mahlapuu, 

maili.mahlapuu[@

]mkm.ee, 625 

6446

EAS

KIKKEM

veebruar, 2015veebruar, 20154.3 Ettevõtete 

energia- ja 

ressursitõhusu

Triin Reisner, 

triin.reisner[@]en

vir.ee, 626 2958

Riigi rahastatavad 

koostööstruktuurid (näiteks 

klastritele ja 

tehnoloogiaarenduskeskustele)

. 

50 000 000 €
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4.3 Ettevõtete 

energia- ja 

ressursitõhusu

Jäätmete korduskasutuseks 

ettevalmistamise toetamine
5 000 000 €

Jäätmete korduskasutuse 

ettevalmistamine

avatud 

taotlemine
KEM

Triin Reisner, 

triin.reisner[@]en

vir.ee, 626 2958

KIK

Arenguvajaduste 

väljaselgitamine
1 200 000 €

Ettevõtja arenguprogramm - 

diagnostika

Avatud 

taotlemine

Arendustegevused 73 800 000 € Ettevõtja arenguprogramm
Avatud 

taotlemine

Teadusarendus tegevuse osak 10 000 000 € T&A osaku pakkumine
Avatud 

taotlemine

Maakondlikud 

arenduskeskused
10 900 000 €

Maakondlike arenduskeskuste 

toetamine

Toetus RA 

tegevusteks

Starditoetus 5 100 000 € Starditoetuse andmine
Avatud 

taotlemine
Ekspordi arendamise suuna 

omategevused
18 000 000 €

Ekspordi arendamise suuna 

omategevused

Toetus RA 

tegevusteks

Ettevõtlusteadlikkus 14 750 000 €
Ettevõtlusteadlikkuse 

tõstmine

Toetus RA 

tegevusteks

Turisminõudluse suurendamine 31 900 000 €

Turisminõudluse 

suurendamise ja 

turismitoodete arendamise 

programm; Rahvusvaheliste 

ürituste ja konverentside 

toetamine

Avatud 

taotlemine, 

toetus RA 

tegevusteks

jaanuar, 

2015

toetus RA 

tegevusteks 

käivitamine 

jaanuar 2015, 

avatud 

taotlemise 

algus märts 

2015

EAS

Maili Mahlapuu, 

maili.mahlapuu[@

]mkm.ee, 625 

6446

4.4. Ettevõtja 

arenguplaani 

toetusmeede  

ettevõtete arendus- 

ja 

eksporditegevustele 

kaasaaitamiseks ning 

juhtimisvõimekuse 

tõstmiseks

MKM

5.1. Ettevõtlikkuse 

kasvatamine, 

ettevõtluse kasvu 

soodustamine, 

ettevõtluskeskkonna 

arendamine 

märts,

2015

märts,

2015

jaanuar, 

2015

detsember, 

2014

august, 

2014

oktoober, 

2014
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avaldamine

Tegevustega 

alustamine
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Turismitoodete arenduse 

juhtimine
9 000 000 €

Turisminõudluse 

suurendamise ja 

turismitoodete arendamise 

programm; Uute ärumudelite 

kasutuselevõtmise toetamine

Avatud 

taotlemine, 

toetus RA 

tegevusteks

Jaanuar, 2015

toetus RA 

tegevusteks 

käivitamine 

jaanuar 2015, 

avatud 

taotlemise 

algus veebruar 

2015

Rahvusvaheliselt 

huvipakkuvate 

turismiatraktsioonide ja 

toetava taristu 

väljaarendamine

28 100 000 €

Rahvusvaheliselt 

huvipakkuvate 

turismiatraktsioonide 

arendamise toetamine

Avatud 

taotlemine, 

investeeringute 

kava

Veebruar, 

2015

Avatud 

taotlemise 

algus märts 

2015

Laenude, tagatiste ja 

eksporditehingute kindlustuse 

väljastamine

85 500 000 €

Laenude, tagatiste ja 

eksporditehingute kindlustuse 

väljastamine

Toetus 

rahastamisvahe

ndile

november, 

2014

november, 

2014

 Varajase faasi fondifondi 

loomine riskikapitali 

pakkumiseks

60 000 000 € Riskikapitali pakkumine
Toetus 

rahastamisvahe

ndile

juuni,

2014

juuli,

2015

Loomemajanduse 

inkubatsiooni arendamine
4 000 000 €

Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetus

Loomemajanduse 

tugistruktuuride arendamine
3 200 000 €

Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetus

Loomemajanduse 

valdkondades tegutsevate 

ettevõtete ekspordivõimekuse 

arendamine

4 200 000 €

Loomemajanduse 

ekspordivõimekuse ja 

ühisprojektide toetus

Loomemajanduse sidumine 

teiste sektoritega 

(väikeprojektid)

700 000 €

Loomemajanduse 

ekspordivõimekuse ja 

ühisprojektide toetus

Loomemajanduse sidumine 

teiste sektoritega 

(suurprojektid)

1 400 000 €

Loomemajandusalase 

teadlikkuse ja loomesektori 

suutlikkuse arenguprogramm

toetus RA 

tegevusteks

5.3. 

Loomemajanduse 

arendamine

Eduard Odinets, 

eduard.odinets[@

]kul.ee, 628 2208

5.2. Kapitali- ja 

krediidikindlustuse 

kättesaadavuse 

parandamine

MKM

MKM

KUM

5.1. Ettevõtlikkuse 

kasvatamine, 

ettevõtluse kasvu 

soodustamine, 

ettevõtluskeskkonna 

arendamine

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

EAS

Kredex

EAS
november, 

2014

august,

2014

avatud 

taotlemine

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446
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Loomemajandusalase 

teadlikkuse tõstmine
2 500 000 €

Loomemajandusalase 

teadlikkuse ja loomesektori 

suutlikkuse arenguprogramm

toetus RA 

tegevusteks

november, 

2014

Loomemajanduse taristu ja 

tehnoloogilise võimekuse 

arendamine 

4 000 000 €
Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetus

august,

2014

regionaalsete 

kompetentsikeskuste 

arendamine;

14 025 000 €
Regionaalsete 

kompetentsikeskuste 

arendamine
piirkondlikud algatused 

tööhõive ja 

ettevõtlusvalmiduse 

tugevdamiseks

7 500 000 €

Piirkondlikud algatused 

tööhõive ja ettevõtlikkuse 

edendamiseks

oktoober, 

2014

piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise 

infrastruktuuriinvesteeringud 

(ettevõtluskeskkond);

109 302 250 €
Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamine

piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise 

infrastruktuuriinvesteeringud 

(ühendusvõimalused);

25 500 000 €

Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamine 

(ühendusvõimalused)

Liginullenergiahoone 

ehitusprojektide koostamise 

toetamine

290 000 € Tüüpprojektide koostamisene
RÜ hange täitja 

leidmiseks
Ei jõustu

Tüüpprojektid

e valmine 

detsember 

2015

november, 

2014

oktoober,

2015
avatud 

taotlemine

5.3. 

Loomemajanduse 

arendamine

Eduard Odinets, 

eduard.odinets[@

]kul.ee, 628 2208

jaanuar,

2015

6.1. Energiatõhususe 

saavutamine 

elamumajanduses

KUM

 august,

2014

oktoober, 

2014

SIM

MKM

5.4 Piirkondade 

konkurentsivõime 

tugevdamine

Korterelamutes energiatõhusa 

kompleksse rekonstrueerimise 

investeeringute toetus

EAS

Kredex

Katrin Orgusaar,: 

katrin.orgusaar[@

]siseministeerium.

ee , 612 5243

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

102 000 000 €
 Korterelamute 

rekonstrueerimise toetamine
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Kaugküttekatelde 

renoveerimine ja kütuse 

vahetus

43 000 000 €

Amortiseerunud ja 

ebaefektiivse soojustorustiku 

renoveerimine

27 500 000 €

Soojusmajanduse arengukava 

koostamine
500 000 €

Soojamajanduse arengukava 

koostamise toetuse andmise 

tingimused

Avatud 

taotlemine
IV kvartal 2014 I kvartal 2015

Lokaalsete küttelahenduste 

ehitamine kaugküttelahenduse 

asemel

7 000 000 € Otsustamisel

Avatud 

taotlemine/inv

esteeringute 

kava

III kvartal 2015 III kvartal 2015

6.3. Energiasäästu ja 

taastuvenergia 

osakaalu 

suurendamine

Tänavavalgustuse taristu 

renoveerimine
43 000 000 €

Tänavavalgustuse taristu 

renoveerimise toetuse 

andmise tingimused

Avatud 

taotlemine/inv

esteeringute 

kava

II kvartal 2015

Olenevalt 

valitud 

rakendusskee

mi tüübist

Olenevalt 

valitud 

rakendusskee

mi tüübist

I kvartal 2015

Avatud 

taotlemine/inv

esteeringute 

kava

Toetuse andmise tingimused 

taastuvenergiaallikate 

laialdasemaks kasutamiseks 

energia tootmisel ning 

kaugküttevõrkude 

parendamiseks6.2. Efektiivne 

soojusenergia 

tootmine ja ülekanne

MKM

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

KIK
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Meetme 
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alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

6.4. Alternatiivsete 

kütuste 

kasutuselevõtu 

suurendamine 

transpordis (biogaas)

Biometaani tootmise ja 

transpordisektoris tarbimise 

toetamine

9 000 000 € Otsustamisel

Avatud 

taotlemine/inv

esteeringute 

kava/toetus RA 

tegevusteks/to

etus ühisele 

tegevuskavale/

toetus 

rahastamisvahe

ndile

I kvartal 2015 I kvartal 2015 MKM

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

Vanade  A kategooria 

kaevandamisjäätmehoidlate 

ohutustamine (korrastamine)

1 122 000 €

Kukruse 

kaevandamisjäätmehoidla 

korrastamine

toetus RA 

tegevusteks
2016 2016

Saastunud alade ja 

maastikupilti risustavate  

ohtlike ehitiste likvideerimine 

ning ohtlike ainetega 

saastunud veekogude ja nende 

kaldalalade korrastamine. 

30 600 000 €

Jääkreostusobjektide 

likvideerimine

Saastunud veekogude ja 

nende kaldaalade 

korrastamine

avatud 

taotlemine

toetus RA 

tegevusteks

veebruar 2016

veebruar 2016

veebruar 2016

veebruar 2016

7.2. Saastunud alade 

ja veekogude 

korrastamine

avatud 

taotlemine
veebruar, 2015 veebruar, 2015

7.1. Veemajanduse 

infrastruktuuri 

arendamine

Ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonisüsteemide, sh 

joogiveepuhastite ja 

reoveepuhastite ehitamine ja 

rekonstrueerimine 

ühisveevärkides ja 

reoveekogumisaladel

Veetaristu ehitamine ja 

rekonstrueerimine

KIK

Triin Reisner, 

triin.reisner[@]en

vir.ee, 626 2958

KEM

144 000 000 €
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7.2. Saastunud alade 

ja veekogude 

korrastamine

Ammendatud ja hüljatud 

turbaalade ja kuivendatud 

turbarabade korrastamine.

9 278 000 €
Ammendatud ja hüljatud 

turbarabade korrastamine

investeeringute 

kava
veebruar, 2015 veebruar, 2015

Ohustatud elupaikade 

taastamine
17 500 000 €

Pool-looduslike koosluste 

hooldamiseks vajaminevad 

investeeringud

9 500 000 €

Kaitsealade infrastruktuuri 

arendamine
6 500 000 €

Kaitsealade külastuskorralduse 

infrastruktuuri 

rekonstrueerimine

6 900 000 €

Kaitstavate maastikeväärtuste 

taastamine
5 000 000 €

Ex-situ liigikaitsega seotud 

investeeringud
1 000 000 €

Kaitstavate liikide ja elupaikade 

inventuurid ja andmehõive
1 600 000 €

Looduskaitse inventuurid ja 

andmebaasid

toetus RA 

tegevusteks

mai,

2015

mai,

2015

Vooluveekogude tervendamine 

(kalade rändetingimuste 

tagamine lõhejõgedele rajatud 

paisudel)

4 335 000 €

Kalade rändetingimuste 

tagamine lõhejõgedel rajatud 

paisudel

avatud 

taotlemine
veebruar, 2015 veebruar, 2015

8.1.  Kaitsealuste 

liikide ja elupaikade 

säilitamine ning 

taastamine

8.1.  Kaitsealuste 

liikide ja elupaikade 

säilitamine ning 

taastamine

Looduskaitse inesteeringud I 

etapp

Looduskaitse investeeringud II 

etapp

Looduskaitse investeeringud 

III etapp

Looduskaitse investeeringud

toetus RA 

tegevusteks

toetus RA 

tegevusteks

toetus RA 

tegevusteks

avatud 

taotlemine

märts 2015

märts 2016

märts 2018

oktoober 2014

märts 2015

märts 2016

märts 2018

november 

2014

KIK

Triin Reisner, 

triin.reisner[@]en

vir.ee, 626 2958

KEM
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8.1.  Kaitsealuste 

liikide ja elupaikade 

säilitamine ning 

taastamine

Elurikkuse sotsiaal-

majanduslikult ja 

kliimamuutustega seostatud 

keskkonnaseisundi 

hindamiseks, prognoosiks ja 

andmete kättesaadavuse 

tagamiseks vajalikud 

töövahendid 

1 700 000 €

Elurikkuse sotsiaal-

majanduslikult ja 

kliimamuutustega seostatud 

keskkonnaseisundi hindamise 

ja prognoosi arendamine

toetus RA 

tegevusteks

märts,

2015

märts,

2015

Metsa- ja maastikupõlengute 

likvideerimise võimekuse 

kasvatamine

23 596 000

Merereostustõrjevõimekuse 

kasvatamine
24 400 000 €

Meteoroloogiliste ja 

hüdroloogiliste näitajate seire 

arendamine kliimamuutuste 

hindamiseks või 

prognoosimiseks

toetus RA 

tegevusteks

detsember, 

2014

detsember, 

2014

8.2. Valmisoleku 

suurendamine 

keskkonnahädaoluko

rdadele 

reageerimiseks

Meteoroloogiliste ja 

hüdroloogiliste näitajate seire 

arendamine kliimamuutuste 

hindamiseks või 

prognoosimiseks

"Metsa- ja maastikupõlengute 

likvideerimise võimekuse 

kasvatamine" ja 

Merereostustõrjevõimekuse 

kasvatamine" investeeringute 

kava koostamise ja toetuse 

andmise tingimused ja kord"

Investeeringute 

kava

mai,

2015

Paralleelselt 

meetme 

määrusega

Katrin Orgusaar, 

katrin.orgusaar[@

]siseministeerium.

ee , 612 5243

KIK

Triin Reisner, 

triin.reisner[@]en

vir.ee, 626 2958

KEM

SiM

4 887 500 €



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Uute lapsehoiu ja alushariduse 

infrastruktuuri loomine

tegevused alakasutatud 

linnaalade füüsiliseks, 

majanduslikuks ja sotsiaalseks 

taaselavdamiseks

Rekonstrueeritud või 

uuendatud maanteelõikude 

kogupikkus

170 000 000 €

Uute maanteelõikude 

kogupikkus
70 000 000 €

Investeeringuid teinud 

lennujaamad
35 000 000 €

veebruar, 

2015

oktoober,

2014

Avatud 

taotlemine

TJAMKM
oktoober,

2014

oktoober,

2014

Investeeringute 

kava

Transpordi infrastruktuuri ja 

raudtee infrastruktuuri 

arendamise meede

9.2. Ida-Virumaa 

linnapiirkondade 

jätkusuutlik areng

säästva linnalise liikuvuse ning 

inim- ja keskkonna-sõbraliku 

avaliku linnaruumi arendamine

9.1. 

Linnapiirkondade 

jätkusuutlik areng

säästva linnalise liikuvuse ning 

inim- ja keskkonna-sõbraliku 

avaliku linnaruumi arendamine

Linnapiirkondade jätkusuutlik 

areng

EAS

Ida-Virumaa linnapiirkondade 

jätkusuutlik areng

Katrin Orgusaar, 

katrin.orgusaar[@

]siseministeerium.

ee , 612 5243

SiM

66 000 000 €

29 000 000 €

10.1. Üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste 

ühenduste 

arendamine

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

10.1. Üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste 

ühenduste 

arendamine

Keskkonnasõbralike ja vähese 

CO2 heitega 

transpordisüsteemide, sh 

siseveeteede ja 

meretranspordi, sadamate ning 

eri transpordiliikide 

ühendamiseks/parandamiseks 

rekonstrueeritud/ehitatud 

objektid

8 500 000 €

Transpordi infrastruktuuri ja 

raudtee infrastruktuuri 

arendamise meede

Investeeringute 

kava

oktoober,

2014

oktoober,

2014

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

TJA

Parandatud 

ühendusvõimalustega 

raudteepeatuste arv

12 750 000 €
Raudteepeatuste ühendamine 

erinevate liikumisviisidega

Avatud 

taotlemine

oktoober,

2014

detsember,

2014
KIK

Rekonstrueeritud või 

uuendatud raudteelõikude 

pikkus

85 000 000 €
Transpordi infrastruktuuri ja 

raudtee infrastruktuuri 

arendamise meede

Investeeringute 

kava

Keskkonnasõbralike ja vähese 

CO2 heitega 

transpordisüsteemide, sh 

siseveeteede ja 

meretranspordi, sadamate ning 

eri transpordiliikide 

ühendamiseks/parandamiseks 

rekonstrueeritud/ehitatud 

objektid

66 100 000 €

Transpordi infrastruktuuri ja 

raudtee infrastruktuuri 

arendamise meede

Investeeringute 

kava

11.1. Uue põlvkonna 

lairibavõrkude 

arendamine

Telekommuniaktsiooni taristu 

uuendamine ja uue rajamine
40 500 000 €

Uue põlvkonna lairibavõrkude 

arendamine

Investeeringute 

kava või avatud 

taotlemine 

(vastavalt 

riigiabi 

võimalustele)

oktoober,

2014

detsember,

2014

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

RIA

oktoober,

2014

oktoober,

2014
TJA

MKM
10.2. Raudteeliikluse 

arendamine ja 

erinevate 

liikumisviiside 

ühendamine

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

11.2. Nutika teenuste 

taristu arendamine 

1) Teenuste baastaristu 

arendamine ning selle 

koostoimeliseks muutmine 

teiste Euroopa Liidu riikidega.

2) Olemasolevate ja uute 

infosüsteemide arendamine.

3) Küberturvalisuse tagamine ja 

turvateadlikkuse tõstmine.

4) Andmete digiteerimine,  

„open-data“ ja „pilvendusega“ 

otseselt seotud tegevused.

39 000 000 €

"Nutika teenuste taristu 

arendamine"ja "Infoühiskonna 

teadlikkuse tõstmine" osad 

tegevused

Investeeringute 

kava ja toetus 

RA tegevusteks

oktoober,

2014

detsember,

2014
MKM

Maili Mahlapuu, 

:maili.mahlapuu[

@]mkm.ee, 625 

6446

RIA

RM

RK

2. 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.

selgitamisel

RM

RM11 004 670 €

3 188 750 €

12.1. Riigi võimekuse 

tõstmine 

inimressursside 

arendamise ja 

institutsionaalse 

suutlikkuse 

parendamise kaudu

Merilin Truuväärt 

merilin.truuvaart

@riigikantselei.ee 

6935222

1. Inimeste arendamine:  

a) Koolitus- ja 

arendusprogrammide 

koostamine ja läbiviimine 

(tasuta koolitused + e-õppe 

lahendused, coaching jm 

arendustegevused, õppevisiidid 

ja/või stažeerimine) .

12.1. Riigi võimekuse 

tõstmine 

inimressursside 

arendamise ja 

institutsionaalse 

suutlikkuse 

parendamise kaudu

 Urmo Merila 

urmo.merila@fin.

ee 6113719

selgitamiselselgitamiselselgitamisel



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

3. Organisatsioonilise 

suutlikkuse kasvatamine: 

4. Institutsionaalse suutlikkuse 

suurendamine (sh riigi tasandi 

struktuuride korrastamine ja 

koostööprojektid): 

3 825 000 € selgitamisel selgitamisel selgitamisel selgitamisel RM

Rahandusministee

rium Urmo Merila 

urmo.merila@fin.

ee 6113719

RM

4. Kohalikku ja regionaalset 

arendusvõimekust ning 

koostööd 

kodanikeühendustega 

edendavate uuringute ja 

arendusprojektide koostamine

2 040 000 €

Kohaliku ja regionaalse 

tasandi arendusvõimekuse 

tõstmine

RA 

tegevusteks/av

atud 

taotlemine

nov.14

EASSIM

Siseministeerium

Katrin Orgusaar, 

Regionaalarengu 

osakond

Kontakt: 

katrin.orgusaar[@

]siseministeerium.

ee , 612 5243Kohaliku ja regionaalse 

tasandi arendusvõimekuse 

tõstmine

RA 

tegevusteks/av

atud 

taotlemine

nov.14

jaan.15

1 062 500 €

5. Kohaliku ja regionaalse 

tasandi, sh piirkondlike ja 

teenuseid pakkuvate 

ühenduste koolitustegevus

12.1. Riigi võimekuse 

tõstmine 

inimressursside 

arendamise ja 

institutsionaalse 

suutlikkuse 

parendamise kaudu



Meede Meetme tegevus EL toetus
Toetuse andmise tingimuse 

nimetus

Meetme 

rakendamine

 Meetme- 

määruse 

avaldamine

Tegevustega 

alustamine
RA RA kontaktisik RÜ

Mõjude hindamise süsteemi 

arendamine 
1 982 200 € selgitamisel

selgitamisel

Tööturu osapoolte (Eesti 

Tööandjate Keskliit ja Eesti 

Ametiühingute Keskliit) 

poliitikakujundamisel kaasa 

rääkimise võimekuse 

tõstmiseks. 

400 000 € selgitamisel

Strateegilise juhtimine 

arendamine
1 000 000 € selgitamisel

Rakke- ja ekspertrühmad ning 

nõuandvad kogud
1 870 000 € selgitamisel

Õigusloome kodifitseerimine 1 479 000 € selgitamisel

Õigusloome arendamine 172 969 € selgitamisel

12.3. Avalike 

teenuste pakkumise 

arendamine

1) Olemasolevate ja uute 

infosüsteemide nutikas 

arendamine.

2) Analüüside, uuringute 

läbiviimine ning 

koostöövõrgustike töö ja 

koolitustegevuste läbiviimine.

83 785 000 €

"Avalike teenuste pakkumise 

arendamine" ja 

"Infoühiskonna teadlikkuse 

tõstmine" osad tegevused

Avatud 

taotlemine, 

investeeringute 

kava ja toetus 

RA tegevusteks

oktoober,

2014

detsember, 

2014
MKM

Maili Mahlapuu, 

maili.mahlapuu[@

]mkm.ee, 625 

6446

RIA

RMRKselgitamiselselgitamisel

12.2. 

Poliitikakujundamise 

kvaliteedi 

arendamine

selgitamisel

Riigikantselei 

Merilin Truuväärt 

merilin.truuvaart

@riigikantselei.ee 

6935222

Kaasamise arendamine 374 000 €


