KÄSKKIRI

07.03.2019 nr 1.1-2/19-025

Avatud taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
võimaluste abil 2019/1“ korraldamine
Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määruse nr 31 „Avalike teenuste
pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord ” (meetme määrus) § 10 lõike 2 ja
4 ning vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiministri 05.03.2019 käskkirjale nr 1.1-1/19-042
„Avalike teenuste arendamine info-ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil 2019/1 ja
2019/2“ toetuse voorulise taotlemise tingimuste kinnitamine ja valikukomisjoni moodustamine"
(vooru käskkiri) käsin:

1. Alustada Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotluste vastuvõtmist avatud vooru „Avalike
teenuste arendamine info-ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil 2019/1“ raames
projektidele, mille tulemusena kujundatakse avalikke teenuseid ühtseks tervikuks IKT abil,
luuakse uusi või ajakohastatakse kasutuses olevaid teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme ja
tagatakse infosüsteemides töödeldavate andmete turvalisus ning projektide elluviimise tulemusel
on avalikud teenused kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.
1.1. Taotlusvooru eesmärk on avalike teenuste ümberkorraldamine, turvalisemaks muutmine
ning riigi toimimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav
majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste
osutamisel.
1.2. Taotlejate sihtgrupiks on põhiseaduslikud institutsioonid, kohalikud omavalitsused ja nende
hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust.
1.3. Taotlusvooru kogumaht on 2 000 000 eurot.
1.4. Maksimaalne projekti maksumus ühe projekti kohta on 500 000 eurot.
1.5. Toetus koosneb:
1.5.1. põhiseaduslikel institutsioonidel 85% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja
15% riiklikust kaasfinantseeringust.
1.5.2. kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavad asutustel, kohalike omavalitsuste
liitudel, avalikku teenust osutavatel mittetulundusühingutel, avalikku teenust osutavatel
sihtasutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest ning toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.
2. Taotlused tuleb esitada taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil
2019/1“ struktuuritoetuse registri (SFOS) e-keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
2.1. Taotlejatel tuleb projekti kirjeldamisel juhinduda vooru käskkirja lisas 2 toodud
kontrollküsimustest.

2.2. Taotluse kohustusliku lisana tuleb taotlejatel täita vooru käskkirja lisa 1 „Projekti
lühikokkuvõte“ ja sisestada see SFOSs projekti sisukirjelduse täiendavate materjalide ja
lisade alla.
2.3. Kohaliku omavalitsuse üksuse ja nende hallatava asutuse ning kohalike omavalitsuste liitude
taotluses kirjeldatud projektil peab olema Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastus, mis
tuleb sisestada SFOSs projekti sisukirjelduse täiendavate materjalide ja lisade alla.
3. Taotlusvooru läbi viimiseks struktuuritoetuse osakonna juhatajal Jaak Liivikul:
3.1. Korraldada taotlusvoorust teavitamine ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja RIA
kodulehel hiljemalt 18. märts 2019.a;
3.2. Avaldada RIA kodulehel vooru käskkiri koos lisadega.
3.3. Korraldada taotluste vastuvõtt struktuuritoetuse registri e-keskkonnas;
3.4. Alustada taotluste vastuvõtuga 16. aprillil 2019.a;
3.5. Taotlusvooru käigus esitatud eeltaotluste sisulise vastavuse kontrollimiseks kasutada
vajadusel järgmisi spetsialiste:
3.5.1. Raimo Reiman – Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonnajuhataja;
3.5.2. Priit Parmakson – Riigi Infosüsteemi Ameti vanemarhitekt;
3.5.3. Margo Keerme - Majandus- ja Kommunikatsioonministeeriumi riigi
infosüsteemide osakonna nõunik (tema nõusolekul);
3.5.4. Mari Väljaots - Majandus- ja Kommunikatsioonministeeriumi riigi infosüsteemide
osakonna nõunik (tema nõusolekul);
3.5.5. Kaire Kasearu - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi
infosüsteemide osakonna nõunik (tema nõusolekul);
3.5.6. Vajadusel konsultanti lepingu alusel.
3.6. Taotluste menetlemisel lähtuda majandus- ja taristuministri 15.04.2015.a määrusest nr 31
„Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.
3.7. Taotluste vastuvõtmine lõpetada 03.mail 2019.a.
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