SELETUSKIRI
majandus- ja taristuministri 07.01.15 nr 15-0004 käskkirja „Toetuse andmise
tingimused digitaalse kirjaoskuse arendamise toetamiseks“ muutmise juurde

I Sissejuhatus
Toetuste andmise tingimuste (edaspidi toetusskeem) käskkirja ja seletuskirja tegevuskava
muutmiseks on välja töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM)
Riigi infosüsteemide osakonna (edaspidi RISO) juhtivspetsialist Ave Lauringson
(ave.lauringson@mkm.ee ).
Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamisel perioodil 2014–2020 Eestis on aluseks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 14 nimetatud partnerlusleppe alusel
koostatud ning Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud
rakenduskava „Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014–2020” (edaspidi
rakenduskava). Rakenduskava viiakse ellu perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse
(edaspidi STS) § 1 lõike 1 punkti 1 alusel.
Vastavalt STS § 16 lõikele 1 võib rakendusasutus rakenduskavas toodud eesmärkide
saavutamiseks ettenähtud tegevuste kohta koostada toetuse andmise tingimuste käskkirja ning
selle juurde kuuluva tegevuskava.
Käesoleva käskkirjaga on kehtestatud prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav
haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme nr 1.6 „Täiskasvanud elanikkonna
kompetentside arendamine“ tegevuse nr 1.6.3 „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“
rakendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord.
Toetusskeem on koostatud lähtuvalt Infoühiskonna arengukava 2020 ning struktuurivahendite
rakenduskava eesmärkidest ja prioriteetidest.
Võttes aluseks käskkirjas toodud elluviija kohustust, koostada teotusskeemi järgnevate aastate
tegevuskava (p.6.3.1.3.), ning kooskõlastada toetusskeemi aasta eelarve piires tegevuskavas
tehtavad muudatused (p.6.3.1.6.), on tekkinud vajadus toetusskeemi 2015 – 2016.a
tegevuskava muutmiseks.
II 2015 – 2016 tegevuskava muudatuste sisu
Tegevuse Tegevus / projekt
nr.
2.2
Sotsiaalteaduste (riigiteadused,
sotsioloogia, psühholoogia jt.)
õppekavade täiendamine sh.
Tegevussuund 2.1.4-st hangitud
uuringutulemuste rakendamise
kaudu.

Muudatuse sisu
Täpne hanke nimetus "Kahe
infoühiskonnaalase õppeaine ainekavade ja
õppetöö läbiviimise tellimine".
Tegevuskavas on täpsustatud tegevuse
maksumust ja aega.

2.3

IT-õiguse magistri- ja
doktoriõppe ning spetsialistide
täiendõpe tellimine

2.4

Rahvusvaheliste koolituste
hankimine infoühiskonna
mõjudest sotisaalteadustes

3.2

Koolituste läbiviimine IKT
huvihariduse kättesaadavuse
suurendamiseks
Infoühiskonna mõjude uurimise
teadus- ja arendustegevuse
programmi käivitamine
kõrgemate IKT-oskuste
arendamiseks
IKT-alase karjääriinfo
hankimine ja levitamine
Tehnoloogia- ja IT-hariduse
populariseerimisürituste
tellimine

4.2

5.2
5.5

6

Muud kulud

Täpne hanke nimetus "IT-õigusalane
spetsialistide koolitus". Tegevuskavas on
täpsustatud tegevuse nimetust, 2015.a ja
2016.a väljamakset, tegevuse
kogumaksumust ja aega.
Täpne hanke nimetus "International training
sessions on the impacts of the Estonian
information society". Tegevuskavas on
täpsustatud 2015.a väljamakset ja tegevuse
aega.
Tegevuskavasse lisatud uus tegevus. Täpne
hanke nimetus "Infotehnoloogia-alaste
huviringide juhendajate baaskoolitus".
Tegevuskavas on täpsustatud tegevuse
eelarvet ja indikatiivset 2015.a ja 2016.a
väljamakset.
Tegevuskavas on täpsustatud tegevuse
eelarvet ja 2015.a ja 2016.a väljamakset.
Tegevuskavasse lisatud uus tegevus. Täpne
hanke nimetus on "Tehnoloogianäituse ja
töötubade korraldamine tehnoloogia hariduse
populariseerimiseks"
Tegevuskavasse lisatud puuduv kulurida.

Lisaks on täpsustatud toetusskeemi 2015.aasta lõpuks välja makstud summat ja kogu
toetusskeemi jääki.
Käskkiri on läbinud kooskõlastusringi Eelnõude infosüsteemis (EIS), mille raames täiendavaid
ettepanekuid ei laekunud.

