e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017-2019
Lisa 2. e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017-2019 (tabel)

2017

Jrk

Tegevuse liik

1

Organisatsioonidevaheline koostöö

Alamtegevus
Prioriteet
Mõõdik
Osapoolte nõustamine tegevuste elluviimisel
1
Kõik
e-Eesti maine koordinaatori leidmine (e-Estonia Showroom,
1
Kõik
EAS)
e-Eesti maine eest vastutamise rolli seadmine MKMis
1
Kõik
Tööde üleandmine EASile ja MKMile
1
Kõik
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste korraldamine (1x
1
Kõik
kvartalis)
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste kokkuvõtete
1
Kõik
koostamine
e-Eesti maine töörühma kohtumiste korraldamine (1x kuus)

2

3

Prioriteedi määramise
legend: 1 - tegevus, mille
teostamine on väga oluline;
2 - tegevus, mille
teostamine on vähem
oluline

e-Eesti osapoolte suhtlus- ja infovahetuskeskkonna loomine
ja modereerimine
(Facebooki grupp, Google Drive keskkond)
e-Eesti maine juhtrühma nimekirja ülevaatamine
e-Eesti maine tegevuskava sihtriikide ülevaatamine (1x
e-Eesti maine sihtriigid
aastas)
Põhisõnumitele tuginevate ajakohaste lugude
väljatöötamine lähtuvalt rajaleidja kontseptsioonist
Kõneisikute personaalsete lugude väljatöötamine (5 tk)
Põhisõnumite ja valdkonnapõhiste sõnumite arendamine ja
uuendamine
Põhisõnumitele tuginevate lugude iga-aastane
e-Eesti sõnumid
ajakohastamine
Sõnumite monitooring ja vajadusel tagasisidestamine
(vähemalt 14x aastas)
Sõnumite kinnitamine järgmiseks aastaks e-Eesti maine
juhtrühmas (ajakulu sisaldub juhtrühma kohtumiste
korraldamises)
Meediamonitooringu märksõnade tõlkimine A-prioriteediga
sihtriikide keeltesse
A-prioriteediga sihtriikide keeltes meediamonitooringu
teostamine
Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine (11
korda)
Iga-aastaste meediaanalüüside koostamine (11 kuu kohta)

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Meedia ja
sotsiaalmeedia

1

Meedia

1

Meedia

1

Meedia

e-Eesti kanalid: meedia

4

e-Eesti kanalid:
sotsiaalmeedia

e-Eesti kanalid:
veebilehed

e-Eesti kanalid:
turundusmaterjalid

Meediasuhtluseks vajalike materjalide tõlkimine Aprioriteediga sihtriikide keeltesse

1

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani koostamine

1

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani elluviimine

1

e-Eesti osapoolte nõustamine ja abistamine
rahvusvahelistele meediapäringutele vastamisel
e-Eesti keskse kommunikatsiooniplaani tegevuste edukuse
analüüs
A-prioriteediga sihtriikide meedia esindajatele Eesti
külastuste korraldamine (2 tk)
A-prioriteediga sihtriikides Eesti teemasid kajastavate
ajakirjanike jooksev monitooring ja meedialistide
uuendamine
Eesti kogemuste levitamise võimaluste jälgimine ja
personaalsete teemapakkumiste tegemine
A-prioriteediga sihtriikide keeles sotsiaalmeedia
monitooringu teostamine
Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine (11
korda)
Iga-aastaste sotsiaalmeediaanalüüside koostamine (11 kuu
kohta)
Operatiivne soovituste edastamine sotsiaalmeedia
tegevusteks e-Eesti osapooltele
e-Eesti sotsiaalmeediakanalite arendamine
Koostöö korraldamine ametkondade ja organisatsioonide
sotsiaalmeedia kanalites e-Eesti teema puudutamiseks
Ettepanekute tegemine e-Estonia Facebooki lehe
sisuloomeks
Ekspertblogi loomine
Ekspertblogi kvartaalse plaani loomine
Ekspertblogi artiklite kirjutamine
Ekspertblogi artiklite tõlkimine inglise keelde
Kõneisikutele suunatud tööriistade liitmine e-Estonia.com
veebilehega
e-Eesti veebilehtede arendamine (sh e-Estonia.com
veebilehe uuendamine)
Viidete lisamine e-Eesti osapoolte kodulehtedelt eEstonia.com veebilehele
e-Estonia.com veebilehe SEO analüüs ja arendamine
Domeenide registreerimine, omandamine ja suunamine eEstonia.com lehele
Olemasolevate Wikipedia lehekülgede uuendamine
Uute Wikipedia lehekülgede loomine
Jutusta.me lehekülje sulgemine või ümbersuunamine
Videokanalite jooksev haldus (sh kommentaaridele
vastamine)
Uute e-Eesti tutvustusvideote loomine: e-Residentsus
Uute e-Eesti tutvustusvideote loomine: küberkaitse
Uute e-Eesti tutvustusvideote loomine: e-tervis
Uute e-Eesti tutvustusvideote loomine: e-Eesti (üldine
sissejuhatus)
e-Eesti videote tutvustustekstide ja pealkirjade uuendamine
e-Eesti videote loetelu koostamine e-Estonia.com lehel
asuvasse tööriistakasti
e-Eesti videopanga uuendamine

Meedia
Meedia ja
sotsiaalmeedia
Meedia ja
sotsiaalmeedia

1

Meedia

1

Meedia ja
sotsiaalmeedia

2

Meedia

1

Meedia

1

Meedia

1

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

2

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

1
1
1
1

Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia

1

Kõik

1

Kõik

2

Kõik

1

Kõik

2

Kõik

1
1
2

Kõik
Kõik
Kõik

2

Kõik

1
1
1

Kõik
Kõik
Kõik

1

Kõik

1

Kõik

2

Kõik

2

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1
1

Kõik
Kõik

Saadikuprogrammi alamlehe loomine e-Estonia.com lehele

1

Kõik

Saadikuprogrammi sümboolika väljatöötamine
Saadikute määramine
Kõneisikute koolitusvajaduste analüüs ja
Kõneisikud:
koolitusettepanekute tegemine
kõneisikute
Koolituste korraldamine e-Eesti kõneisikutele (3 tk)
arendamine
e-Eesti kõneisiku uudiskirjade koostamine ja levitamine (4x
aastas)
e-Eesti üldise faktilehe väljatöötamine
Kõneisikud:
e-Eesti valdkonnapõhiste faktilehtede väljatöötamine
abimaterjalide loomine e-Eesti KKK väljatöötamine
kõneisikutele
Presentatsioonimaterjali ja sinna juurde kuuluvate
kõnekaartide loomine
Mõjukate rahvusvaheliste sündmuste monitooring ja
ettepanekud esinejaks kandideerimiseks sobivatele
kõneisikutele või organisatsioonidele
e-Eesti osapoolte abistamine rahvusvahelistele
sündmustele esinejaks kandideerimisel
Esinemised ja
Kõneisikute ettevalmistamine rahvusvahelisteks
kohtumised:
konverentsideks ja sündmusteks
rahvusvahelistel
e-Eesti teemade tutvustamine rahvusvaheliste sündmuste
sündmustel osalemine messiosas
(vähemalt 2 sündmust aastas)
Rahvusvaheliste sündmuste korraldajatele e-Eesti
roadshowde korraldamine (2 tk aastas)
Eesti-visiitide korraldamine A-prioriteediga sihtriikide
ärilistele ja riiklikele delegatsioonidele
Esinemised ja
Koostöö Eestis toimuvate rahvusvaheliste sündmuste
kohtumised: Eestis
korraldajatega eesmärgiga kaasata programmi e-Eesti
toimuvad rahvusolulisi teemasid ja kaasata sihtriikide esinejaid või osalejaid
vahelised sündmused
Esinemised ja
Info koondamine e-Eesti kõneisikute kohtumiste ja
kohtumised
esinemiste kohta
e-Eesti kõneisikute külalisloengute korraldamine AAkadeemiline koostöö
prioriteediga sihtriikides (5 tk)
Analüüsitakse tulemuste saavutamist A-prioriteediga
Otsesed e-Eesti
sihtriikide lõikes
rahvusvahelise
Analüüsitakse tulemuste saavutamist (kohtumiste ja
mõjukuse mõõdikud
esinemiste mõõdik) B-prioriteediga riigigrupi lõikes
Tegevuskava jooksev täiendamine lähtuvalt tööde
hetkeseisust
e-Eesti maine
Tegevuskava iga-aastane ajakohastamine
tegevuskava
Võimalike rahastusallikate otsimine
Rahastustaotluste koostamine

1
1

Kõik
Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1
1
1

Kõik
Kõik
Kõik
Kohtumised ja
esinemised

Kõneisikud: e-Eesti
saadikuprogramm

5

6

8

9

e-Eesti uudiskirjade väljaandmine (sh e-Residentsus, The
Digital Society newsletter jne)
Uuendamist vajavate trükimaterjalide ja püsiväljapanekute
kaasajastamine
Saadikuprogrammi väljatöötamine
Saadikuprogrammi lansseerimine

1
1
2
2
1
2
2

2

1
2

Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised

1

Kõik

1

Kohtumised ja
esinemised

1

Kõik

1
1
1

Kõik
Kõik
Kõik
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2018

Jrk

1

2

3

Tegevuse liik

Prioriteedi määramise
legend: 1 - tegevus, mille
teostamine on väga oluline; 2
- tegevus, mille teostamine
on vähem oluline

Alamtegevus
Osapoolte nõustamine tegevuste elluviimisel
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste korraldamine (1x kvartalis)
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste kokkuvõtete koostamine
Organisatsioonidee-Eesti maine töörühma kohtumiste korraldamine (1x kuus)
vaheline koostöö
e-Eesti osapoolte suhtlus- ja infovahetuskeskkonna modereerimine
(Facebooki grupp, Google Drive keskkond)
e-Eesti maine juhtrühma nimekirja ülevaatamine
e-Eesti maine
e-Eesti maine tegevuskava sihtriikide ülevaatamine (1x aastas)
sihtriigid
Valdkonnapõhistele sõnumitele tuginevate ajakohaste lugude
väljatöötamine lähtuvalt rajaleidja kontseptsioonist
Kõneisikute personaalsete lugude väljatöötamine (5 tk)
Põhisõnumite ja valdkonnapõhiste sõnumite arendamine, uuendamine
e-Eesti sõnumid Põhisõnumitele tuginevate lugude ja kõneisikute personaalsete lugude igaaastane ajakohastamine
Sõnumite monitooring ja vajadusel tagasisidestamine (vähemalt 14x
aastas)
Sõnumite kinnitamine järgmiseks aastaks e-Eesti maine juhtrühmas
A-prioriteediga sihtriikide keeltes meediamonitooringu teostamine
Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine (sh detsember
2017)
Iga-aastaste meediaanalüüside koostamine (sh detsember 2017)
Meediasuhtluseks vajalike materjalide tõlkimine A-prioriteediga sihtriikide
keeltesse

Prioriteet
1
1
1
1

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani koostamine

1

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani elluviimine

1

e-Eesti kanalid:
meedia

4

e-Eesti kanalid:
sotsiaalmeedia

e-Eesti osapoolte nõustamine ja abistamine rahvusvahelistele
meediapäringutele vastamisel
e-Eesti keskse kommunikatsiooniplaani tegevuste edukuse analüüs
A-prioriteediga sihtriikide meedia esindajatele Eesti külastuste korraldamine
(2 tk)
A-prioriteediga sihtriikides Eesti teemasid kajastavate ajakirjanike jooksev
monitooring ja meedialistide uuendamine
Eesti kogemuste levitamise võimaluste jälgimine ja personaalsete
teemapakkumiste tegemine
A-prioriteediga sihtriikide keeles sotsiaalmeedia monitooringu teostamine

Mõõdik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1
1

Kõik
Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1
1

Kõik
Meedia

1

Meedia

1

Meedia

1

Meedia
Meedia ja
sotsiaalmeedia
Meedia ja
sotsiaalmeedia

2

Meedia

1

Meedia

2

Meedia

1

Meedia

1

Meedia

1

Sotsiaalmeedia

Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine (sh detsember
2017)

1

Sotsiaalmeedia

Iga-aastaste sotsiaalmeediaanalüüside koostamine (sh detsember 2017)

1

Sotsiaalmeedia

Operatiivne soovituste edastamine sotsiaalmeedia tegevusteks e-Eesti
osapooltele

1

Sotsiaalmeedia

e-Eesti kanalid:
sotsiaalmeedia

e-Eesti sotsiaalmeediakanalite arendamine
Koostöö korraldamine ametkondade ja organisatsioonide sotsiaalmeedia
kanalites e-Eesti teema puudutamiseks
Ekspertblogi kvartaalse plaani loomine

1

Sotsiaalmeedia

2

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

Ekspertblogi artiklite kirjutamine

1

Sotsiaalmeedia

Ekspertblogi artiklite tõlkimine inglise keelde

1

Sotsiaalmeedia

1
1
1
2
2

Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

e-Eesti veebilehtede arendamine
Olemasolevate Wikipedia lehekülgede uuendamine
e-Eesti domeenide iga-aastane haldus
Videokanalite jooksev haldus (sh kommentaaridele vastamine)
e-Eesti videopanga uuendamine
e-Eesti kanalid:
e-Eesti uudiskirjade väljaandmine (sh e-Residentsus, The Digital Society
turundusmaterjalid newsletter jne)
Uuendamist vajavate trükimaterjalide ja püsiväljapanekute kaasajastamine
e-Eesti kanalid:
veebilehed

Kõneisikud: e-Eesti
Saadikute määramine ja uuestimääramine
saadikuprogramm

5

Kõneisikud:
kõneisikute
arendamine
Kõneisikud:
abimaterjalide
loomine
kõneisikutele

Kõneisikute koolitusvajaduste analüüs ja koolitusettepanekute tegemine
Koolituste korraldamine e-Eesti kõneisikutele (3 tk)
e-Eesti kõneisiku uudiskirjade koostamine ja levitamine (4x aastas)
e-Eesti üldise faktilehe uuendamine (vajadusel)
e-Eesti valdkonnapõhiste faktilehtede uuendamine (vajadusel)
e-Eesti KKK uuendamine (vajadusel)
Presentatsioonimaterjali ja sinna juurde kuuluvate kõnekaartide
uuendamine (vajadusel)
Mõjukate rahvusvaheliste sündmuste monitooring ja ettepanekud esinejaks
kandideerimiseks sobivatele kõneisikutele või organisatsioonidele

Esinemised ja
kohtumised:
rahvusvahelistel
sündmustel
osalemine
6

Esinemised ja
kohtumised: Eestis
toimuvad
rahvusvahelised
sündmused
Esinemised ja
kohtumised

7

8

9

e-Eesti osapoolte abistamine rahvusvahelistele sündmustele esinejaks
kandideerimisel
Kõneisikute ettevalmistamine rahvusvahelisteks konverentsideks ja
sündmusteks
e-Eesti teemade tutvustamine rahvusvaheliste sündmuste messiosas
(vähemalt 2 sündmust aastas)
Rahvusvaheliste sündmuste korraldajatele e-Eesti roadshowde
korraldamine (2 tk aastas)
Eesti-visiitide korraldamine A-prioriteediga sihtriikide ärilistele ja riiklikele
delegatsioonidele

1

Kõik

2

Kõik

1

Kõik

1
1
1
1
1
1

Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kohtumised ja
esinemised

1
1
2
1
1
2
2

Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised

Koostöö Eestis toimuvate rahvusvaheliste sündmuste korraldajatega
eesmärgiga kaasata programmi e-Eesti olulisi teemasid ja kaasata
sihtriikide esinejaid või osalejaid

1

Kohtumised ja
esinemised

Info koondamine e-Eesti kõneisikute kohtumiste ja esinemiste kohta

1

Kohtumised ja
esinemised

2

Kõik

2

Kõik

Teadustööde teemade väljapakkumine kõrgkoolidele Eestis 2018/19
õppeaastaks
Teadustööde teemade väljapakkumine kõrgkoolidele A-prioriteediga
Akadeemiline
sihtriikides 2018/19 õppeaastaks
koostöö
e-Eesti kõneisikute külalisloengute korraldamine A-prioriteediga sihtriikides
(5 tk)
e-Eesti teadusgrandi väljatöötamine ja väljaandmine
Otsesed e-Eesti Analüüsitakse tulemuste saavutamist A-prioriteediga sihtriikide lõikes
rahvusvahelise
Analüüsitakse tulemuste saavutamist (kohtumiste ja esinemiste mõõdik) Bmõjukuse mõõdikud prioriteediga riigigrupi lõikes
Tegevuskava jooksev täiendamine lähtuvalt tööde hetkeseisust
e-Eesti maine
Tegevuskava iga-aastane ajakohastamine
tegevuskava
Võimalike rahastusallikate otsimine

2
2
1
1
1
1
1

Kohtumised ja
esinemised
Kõik
Kõik
Kohtumised ja
esinemised
Kõik
Kõik
Kõik
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2019

Jrk

1

2

3

Tegevuse liik

Alamtegevus
Osapoolte nõustamine tegevuste elluviimisel
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste korraldamine (1x kvartalis)
e-Eesti maine juhtrühma kohtumiste kokkuvõtete koostamine
Organisatsioonide- e-Eesti maine töörühma kohtumiste korraldamine (1x kuus)
vaheline koostöö
e-Eesti osapoolte suhtlus- ja infovahetuskeskkonna modereerimine
(Facebooki grupp, Google Drive keskkond)
e-Eesti maine
sihtriigid

e-Eesti sõnumid

e-Eesti kanalid:
meedia

Prioriteet
1
1
1
1

Mõõdik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

1

Kõik

e-Eesti maine juhtrühma nimekirja ülevaatamine

1

Kõik

e-Eesti maine tegevuskava sihtriikide ülevaatamine (1x aastas)

1

Kõik

Kõneisikute personaalsete lugude väljatöötamine (5 tk)
Põhisõnumite ja valdkonnapõhiste sõnumite arendamine,
uuendamine

1

Kõik

1

Kõik

Põhisõnumitele ja valdkonnapõhistele sõnumitele tuginevate lugude
ja kõneisikute personaalsete lugude iga-aastane ajakohastamine

1

Kõik

Sõnumite monitooring ja vajadusel tagasisidestamine (vähemalt 14x
aastas)

1

Kõik

Sõnumite kinnitamine järgmiseks aastaks e-Eesti maine juhtrühmas

1

Kõik

A-prioriteediga sihtriikide keeltes meediamonitooringu teostamine

1

Meedia

Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine
Iga-aastaste meediaanalüüside koostamine
Meediasuhtluseks vajalike materjalide tõlkimine A-prioriteediga
sihtriikide keeltesse

1
1

Meedia
Meedia

1

Meedia

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani koostamine

1

Kvartaalse e-Eesti kommunikatsiooniplaani elluviimine

1

e-Eesti osapoolte nõustamine ja abistamine rahvusvahelistele
meediapäringutele vastamisel

2

Meedia

e-Eesti keskse kommunikatsiooniplaani tegevuste edukuse analüüs

1

Meedia

2

Meedia

1

Meedia

1

Meedia

A-prioriteediga sihtriikide meedia esindajatele Eesti külastuste
korraldamine (2 tk)
A-prioriteediga sihtriikides Eesti teemasid kajastavate ajakirjanike
jooksev monitooring ja meedialistide uuendamine
Eesti kogemuste levitamise võimaluste jälgimine ja personaalsete
teemapakkumiste tegemine
4

Prioriteedi määramise
legend: 1 - tegevus, mille
teostamine on väga oluline; 2
- tegevus, mille teostamine
on vähem oluline

Meedia ja
sotsiaalmeedia
Meedia ja
sotsiaalmeedia

4

A-prioriteediga sihtriikide keeles sotsiaalmeedia monitooringu
teostamine
Igakuise analüütilise monitooringuülevaate koostamine
Iga-aastaste sotsiaalmeediaanalüüside koostamine
Operatiivne soovituste edastamine sotsiaalmeedia tegevusteks ee-Eesti kanalid:
Eesti osapooltele
sotsiaalmeedia
e-Eesti sotsiaalmeediakanalite arendamine
Koostöö korraldamine ametkondade ja organisatsioonide
sotsiaalmeedia kanalites e-Eesti teema puudutamiseks
Ekspertblogi kvartaalse plaani loomine
Ekspertblogi artiklite kirjutamine
Ekspertblogi artiklite tõlkimine inglise keelde
e-Eesti veebilehtede arendamine
e-Eesti kanalid:
Olemasolevate Wikipedia lehekülgede uuendamine
veebilehed
e-Eesti domeenide iga-aastane haldus
Videokanalite jooksev haldus (sh kommentaaridele vastamine)
e-Eesti videopanga uuendamine
e-Eesti kanalid:
e-Eesti uudiskirjade väljaandmine (sh e-Residentsus, The Digital
turundusmaterjalid Society newsletter jne)
Uuendamist vajavate trükimaterjalide ja püsiväljapanekute
kaasajastamine

1

Sotsiaalmeedia

1
1

Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

1

Sotsiaalmeedia

2

Sotsiaalmeedia

1
1
1
1
1
1
2
2

Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia
Sotsiaalmeedia
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

1

Kõik

2

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

1

Kõik

e-Eesti kõneisiku uudiskirjade koostamine ja levitamine (4x aastas)

1

Kõik

e-Eesti üldise faktilehe uuendamine (vajadusel)
e-Eesti valdkonnapõhiste faktilehtede uuendamine (vajadusel)
e-Eesti KKK uuendamine (vajadusel)
Presentatsioonimaterjali ja sinna juurde kuuluvate kõnekaartide
uuendamine (vajadusel)
Mõjukate rahvusvaheliste sündmuste monitooring ja ettepanekud
esinejaks kandideerimiseks sobivatele kõneisikutele või
organisatsioonidele
e-Eesti osapoolte abistamine rahvusvahelistele sündmustele
esinejaks kandideerimisel
Kõneisikute ettevalmistamine rahvusvahelisteks konverentsideks ja
sündmusteks

1
1
1

Kõik
Kõik
Kõik
Kohtumised ja
esinemised

Kõneisikud: e-Eesti
Saadikute määramine ja uuestimääramine
saadikuprogramm

5

Kõneisikud:
kõneisikute
arendamine
Kõneisikud:
abimaterjalide
loomine
kõneisikutele

Esinemised ja
kohtumised:
rahvusvahelistel
sündmustel
osalemine
6

e-Eesti teemade tutvustamine rahvusvaheliste sündmuste messiosas
(vähemalt 2 sündmust aastas)
Rahvusvaheliste sündmuste korraldajatele e-Eesti roadshowde
korraldamine (2 tk aastas)
Eesti-visiitide korraldamine A-prioriteediga sihtriikide ärilistele ja
riiklikele delegatsioonidele

Esinemised ja
kohtumised: Eestis
toimuvad
rahvusvahelised
sündmused
Esinemised ja
kohtumised

7

Kõneisikute koolitusvajaduste analüüs ja koolitusettepanekute
tegemine
Koolituste korraldamine e-Eesti kõneisikutele (2-3 tk)

Akadeemiline
koostöö

1
1
2
1
1
2
2

Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised
Kohtumised ja
esinemised

Koostöö Eestis toimuvate rahvusvaheliste sündmuste korraldajatega
eesmärgiga kaasata programmi e-Eesti olulisi teemasid ja kaasata
sihtriikide esinejaid või osalejaid

1

Kohtumised ja
esinemised

Info koondamine e-Eesti kõneisikute kohtumiste ja esinemiste kohta

1

Kohtumised ja
esinemised

2

Kõik

2

Kõik

Teadustööde teemade väljapakkumine kõrgkoolidele Eestis 2019/20
õppeaastaks
Teadustööde teemade väljapakkumine kõrgkoolidele A-prioriteediga
sihtriikides 2019/20 õppeaastaks

7

8

9

Akadeemiline
koostöö

e-Eesti kõneisikute külalisloengute korraldamine A-prioriteediga
sihtriikides (5 tk)
e-Eesti teadusgrandi väljaandmine

Otsesed e-Eesti Analüüsitakse tulemuste saavutamist A-prioriteediga sihtriikide lõikes
rahvusvahelise
Analüüsitakse tulemuste saavutamist (kohtumiste ja esinemiste
mõjukuse mõõdikud
mõõdik) B-prioriteediga riigigrupi lõikes
Tegevuskava jooksev täiendamine lähtuvalt tööde hetkeseisust
e-Eesti maine
Tegevuskava iga-aastane ajakohastamine
tegevuskava
Võimalike rahastusallikate otsimine

2

Kohtumised ja
esinemised
Kõik

1

Kõik

2

1
1
1
1

Kohtumised ja
esinemised
Kõik
Kõik
Kõik

