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Tegevuse eesmärgiks on parandada poliitikakujundamise kvaliteeti seeläbi, et
kaasamine on muutnud süsteemseks, kuna selleks on loodud vajalikud tingimused,
vabaühendustel on paranenud võimekus selles protsessis kaasa lüüa. Selleks võetakse
ette kaasamisprojekte, mis selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.
Tegevuse taust: Kaasamisprojektid, millele tegevuse käigus sisu antakse, on ette
nähtud struktuurivahenditest rahastatavast meetmest „Poliitikakujundamise kvaliteedi
arendamine“ aastateks 2015-2020. Valitsuse korraldusega on ette nähtud seitsme
kaasamisprojekti ärategemine keskmise eelarvega 62 800 eurot. Kaasamise
projektidele ette nähtud tingimused kinnitab riigisekretär viidatud meetme tingimusi
kinnitava käskkirjaga. Käskkirja ettevalmistamisel konsulteeriti nii valitsus- kui
valitsusväliste partneritega, mille tulemusena räägiti läbi järgmised tingimused.

Toetatakse kolme tüüpi tegevusi: a) uute kaasamisalaste lahenduste katsetamine; b) riigi kaasamispoliitika arendamine; c) vabaühenduste
poliitikakujundamises osalemise võimekuse arendamine. Võib öelda, et selliste alategevuste näol on tegemist pigem tegevussuundade kui üksiktegevustega,
mille alla mahuvad mitmed väiksemad toetatavad tegevused. Kuna Riigikantselei on kaasamistegevuste algatajaks, taotlusvoore ei korraldata. Samas
konsulteerib Riigikantselei enda või partnerite väljapakutavate tegevuste üle komisjoniga, mille moodustab riigisekretär nii riigiasutuste kui valitsusväliste
partnerorganisatsioonide esindajatest. Esimeste projektiideede täpsustamiseks toimus 12. detsembril kohtumine partneritega, mille käigus vaadati läbi seni
esitatud projektiideed, täpsustati neid ja arutati täiendavaid ideid ning prioritiseeriti laual olevad ettepanekud. Riigikantselei eesmärk on alustada ca 3
projektiga 2015. a alguses, grupeerides selleks eesmärgilt sarnaseid või muul moel omavahel kokku sobivaid tegevusi suuremateks kimpudeks. Täpsemat
infot meetme kohta (sh seletuskiri) saab struktuurifondide kodulehelt xxx.
Koostööpartnerid: meetme tingimuste ettevalmistamise eest vastutab Riigikantselei (RK) strateegiabüroo. Koostööpartneriteks on riigiasutused ja
vabaühendused. Eraldi komisjon nõuandvas rollis moodustatakse selliselt, et vältida huvide konflikti idee algatajate-arutajate ja nende SF rahaga elluviijate
rollide vahel.
Tegevuse rahastamise allikas: tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“, kaasfinantseerimine
tuleb riigieelarvest.
Seosed teiste tegevustega: tegevus on potentsiaalselt seotud kõigi AVP tegevuskava 1. prioriteedi „Kodanikke kaasav ja avatud poliitikakujundamise
protsess“ tegevustega, mille elluviimist võidakse meetmest „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ rahastada.
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