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Aeg

1. Alaeesmärk: Majanduse kasvu, riigi arengut ja elanike heaolu toetav IKT-taristu
1.2 Meede "Avaliku ja erasektori ühtse teenusteruumi arendamine"
Arengukava tegevussuund: Arendatakse teenusteruumi koosvõime lahendusi nii, et need vastaksid tehnoloogia arengule ning toimiksid turvaliselt nii riigi siseselt kui ka piiriüleselt
Analüüs e-residentsuse
potentsiaalist välisriikides

Poliitikakujundajad, avalik sektor,
ettevõtjad, valitud teiste riikide ettevõtjad
ja avalik sektor

Eesti mitteresidentidele digitaalse isikutunnistuse väljaandmisega (e-residentsusega) seotud analüüsi
August 2014 elluviimine, kaardistamaks kõige kõrgema potentsiaaliga sihtrühmi ja juhtumeid ning edasisi vajalikke
veebruar 2015
tegevusi, sh analüüsi käigus saadud info/teadmiste põhjal e-residentsuse turundustegevustes osalemine.

2. Alaeesmärk: Rohkem kõrgema lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline konkurentsivõime ja kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu
2.1 Meede "Digitaalse kirjaoskuse arendamine isikliku heaolu suurendamiseks"
Arengukava tegevussuund: Teadlikkuse tõstmine infoühiskonna võimaluste ja ohtude kohta
Konkursi „Eesti parim e-teenus
E-teenuste arendajad, e-teenuste
Eesti parima e-teenuse konkurss, mis annab hea võimaluse tõsta Eesti elanike ja arendajate teadlikkust Jaanuar – juuni
2015” korraldamine
kasutajad, avalik sektor, ettevõtjad, laiem siin loodud e-teenustest. Konkursil osalejate seast valitakse võimalusel välja teenused, mis lähevad
2015
avalikkus
Eestit esindama rahvusvahelistele konkurssidele (nt ÜRO egiidi all toimuv World Summit Award)

Arengukava tegevussuund: Suurendatakse teenustetaristu kasutuselevõttu nii avalikus kui erasektoris
E-residentidele suunatud
IKT-lahenduste loojad nii avalikus kui
Augustis või septembris toimuv Garage48 vormis programmeerimisüritus, millele eelnevad kuni kolm
teenuste ja rakenduste loomise
erasektoris, sh Eestis ja rahvusvaheliselt eelüritust. Eesti erinevates kohtades läbi viidavate eelürituste eesmärk on suurendada põhiürituse
konkurss
tulemuslikkust, genereerides realiseerimist väärt ideid.

märts - september
2015

3. Alaeesmärk: Nutikam riigivalitsemine
3.1 Meede ʺParemate avalike teenuste arendamine IKT abilʺ
Ülevaade kodanike teadlikkuse ja Infoühiskonna poliitikakujundajad, avaliku Viiakse ellu uuring kodanike teadlikkusest ja rahulolust avaliku sektori e-teenustega (tulemiks muuhulgas September 2014
rahulolu kohta avaliku sektori e- sektori asutused (e-teenuste arendajad) infoühiskonna arengukava rakendusplaani vastavad indikaatorid)
– jaanuar 2015
teenustega
3.2 Meede "IKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseksʺ
Arengukava tegevussuund: IKT kasutamine kaasamise ja osaluse edendamiseks
Teadlikkuse tõstmine avalike e- Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, Rakendusjuhiste loomine WCAG 2.0 rakendamiseks vastavalt uuringu tulemustele ja juhiseid tutvustavad September 2013
teenuste ligipääsetavuse ning
e-teenuste ning veebilehtede arendajad, koolitused (1-2 tk)
– detsember 2014
kasutajasõbralikkuse
interneti kogukond (sh erivajadustega
suurendamiseks
inimesed)

Andmete avamist toetava
infrastruktuuri loomine

Ettevõtjad, avaliku sektori asutused,
poliitikakujundajad

4. Alaeesmärk: e-Eesti tuntuse tõus maailmas
Meede 4.1: Infoühiskonna arengu seire, analüüs ja tutvustamine
IKT kasutamisest tulenevat
Ettevõtjad, laiem avalikkus
sotsiaalse ja majandusliku mõju
teadvustamine telesaadete sarja
kaudu

Pilootrakendusena toimiva avaandmete teabevärava opendata.riik.ee arendamine ja juurutamine

jaanuar 2014 –
veebruar 2015

IKT kasutamisega kaasneva mõju teadvustamine telesaadete sarja kaudu, sh saate formaadi ning sisu
väljatöötamine, saate tootmine ning eetrisse laskmine ja veebis avaldamine

September 2014
– juuni 2015

4.2 Meede ʺEesti IKT-kogemuse levitamine rahvusvaheliseltʺ
Arengukava tegevussuund: Luuakse ja levitatakse Eesti e-riigi ja infoühiskonna arengu alast teadmust
Rahvusvahelise infoühiskonna
konverentsi korraldamine 2015

Infoühiskonna ja e-valitsemise
arvamusliidrid ja asjatundjad nii avalikust,
era- kui kolmandast sektorist (sh
poliitikud), IKT ja e-valitsemise valdkonna
doonorid.

Eesti e-riigi maine edendamise
Infoühiskonna poliitikakujundajad
kontseptsiooni väljatöötamine
Infoühiskonna arengukava ülesed tegevused
Infoühiskonna valdkonna
Poliitikakujundajad, avalik sektor,
koolituste, seminaride,
ettevõtjad
teabepäevade elluviimine 2015
Kõrgemate infoühiskonna
kursuste läbiviimine 2015

Avaliku sektori asutuste juhtkond ning
valdkondade juhid, IT-juhid. Vähemal
määral ettevõtjad, meedia esindajad,
arvamusliidrid, teadlased

Rahvusvaheline infoühiskonna konverents “Nordic Digital Day”, mille eesmärk on anda ülevaade, kuidas 2015 mai
läheb Põhjamaa riikidel e-valitsemise ja riigi IKT arendamise valdkonnas, seda nii riikide siseselt kui
piiriüleselt, ning millised on suurimad väljakutsed lähitulevikus. Et peegeldada omavahel mõtteid ja
tutvustada uusi ideid, esitlevad Island, Taani, Norra, Rootsi, Soome ja Eesti oma järgmiste aastate Digital
Agenda peamisi eesmärke ning lahenduskäike tõstatatud probleemidele. Osalejate eeldatav arv 400-450.
Eesti infoühiskonna alase teavitustegevuse meediaplaani ja kanalite valiku põhimõtete ning tegevuskava 2014
väljatöötamine
Riigi infosüsteemi ja küberturbe valdkonna seminaride, infopäevade, konverentside ja võrgustikurürituste Jaanuar –
läbiviimine „Tark e-riik“ ürituste sarjas.
oktoober 2015
2-päevane traditsiooniks kujunenud üritus, mille siht on avaliku sektori otsustajaid hoida kursis selliste
teemadega nagu infoühiskonna areng, avaliku sektori IKT juhtimine ning IKT kasutusvõimalused avaliku
halduse arengu suunamisel ja saada neilt tagasisidet ning ettepanekuid infoühiskonna alaseks
poliitikakujundamiseks

September 2015

