EELNÕU
Strateegia „Eesti 2035“ partnerite kaasamise ja osalemise kava

Kava kirjeldab osalus- ja kaasamispõhimõtteid strateegia „Eesti 2035“ koostamisel. „Eesti 2035“ on alus ka perioodi
2021-2027 struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamiseks ehk rakenduskava koostamiseks.
Struktuurivahendite kasutamine Eestis peab toetama „Eesti 2035“ arenguvajaduste lahendamist ja sihtide
saavutamist.
Peame oluliseks erinevate tasandite partnerite kaasamist, et seatavad eesmärgid ja kavandavad lahendused saaksid
olema asjakohased ja mõjusad. Samuti soovime tagada võrdväärse ja avatud diskussiooni kõikide partnerite ja
huvigruppidega.
Kava koostamisel on lähtutud „Kaasamise heast tavast“1 ja struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamisel
Euroopa Komisjoni määrusest, millega sätestatakse nõuded ja põhimõtted partnerite kaasamiseks2.

Eesmärk
Strateegia „Eesti 2035“ eesmärk on luua selgesti mõistetavad ja teostatavad arenguteed, kus võetakse arvesse
võimalikult paljude, meie riigi ja inimeste käekäigust huvitatute arvamusi ning ekspertide teadmisi.’’
Kaasamise ja osaluse peamised eesmärgid on tagada huvirühmad aktiivne osalus strateegia loomisel ning
avalikkuse teavitamine. Lähtume põhimõttest, et „Eesti 2035“ koostamine on avatud protsess ning kõigi
huvirühmade, kes soovivad panustada Eesti tänaste ja homsete probleemkohtade lahendamisse, sisend ja ideed on
oodatud ja võrdväärselt olulised.
Osalevad partnerid
Osalevad partnerid oleme jaganud kolme rühma:
-

Katusorganisatsioonid
Valdkondlikud partnerid ja eksperdid
Koostööpartnerid

Katusorganisatsioonidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate
valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st kogu riigi vaates.
Valdkondlike partnerite ja ekspertidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on eelkõige konkreetse valdkonna vaade
ja kogemus.
Koostööpartneritena oleme piiritlenud organisatsioonid, kellega teeme koostööd ja kes vahetult panustavad
strateegia loomisesse ka oma ressurssidega.
Lisaks on oodatud võimalikult paljude, meie riigi ja inimeste käekäigust huvitatute arvamused.

1

2

https://www.riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava.

komisjoni delegeeritud määrus (el) nr 240/2014, 7. jaanuar 2014, millega sätestatakse euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidega seotud euroopa partnerluse käitumisjuhend.
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Kaasamis- ja osalusviisid ning kanalid
•
•

•

•
•

•

Jooksev info, materjalid ning teave osalemisvõimaluste kohta oleme teinud kättesaadavaks kodulehelt
https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035.
Oleme loonud eraldi infolisti, kuhu saab saata oma ettepanekuid, tagasisidet ning kommentaare:
eesti2035@listid.rk.ee ning koondatud osalejate eelneval nõusolekul partnerite e-kirja listi asjakohase
teabe saatmiseks kas eelseisvate seminaride, otsustuskohtade või kooskõlastamiste kohta.
Korraldame partneritele vähemalt kord kvartalis arutelusid, seminare, ümarlaudu jm üritusi, kus osalejad
saavad ülevaate strateegia loomise hetkeseisust, etappidest ja tegevustest ning panustada Eesti
arenguvajaduste, sihtide ning vajalike lahenduste, muutuste ja reformide kokku leppimisse.
Samuti tutvustame ja oleme valmis aruteludeks partnerite korraldatavatel üritustel.
Esialgsete eelnõude (strateegia „Eesti 2035“ ning struktuurivahendite rakendusava) kohta korraldame ka
avalikud kirjalikud konsultatsioonid, mille raames kõik osalised saavad esitada oma seisukohad ja
ettepanekud. Lisaks võimalik saata ettepanekuid otse e-kirja teel.
Operatiivne infovahetus toimub e-posti teel infokirja kaudu. Infokirjaga saavad liituda kodulehel
https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035 kõik soovijad, täites vastava vormi. Infokirja kaudu edastatakse
uudiseid ja olulist teavet strateegia koostamise kohta ning teavet osalemisvõimaluste kohta (nt avalike
seminaride ja konsultatsioonivoorude) kohta.

1. Eesti 2035 koostamisse ja perioodi 2021-2027 EL struktuurivahendite planeerimisse kaasatud
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Eesti Ametiühingute Keskliit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Leader Liit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
Rektorite Nõukogu
SA Kutsekoda
Vabaühenduste Liit EMSL
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Infotehnoloogia Liit
Eesti Teaduste Akadeemia
Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik

2. Eesti 2035 koostamisse kaasatud koostööpartnerid
Arenguseire Keskus
Vabariigi Presidendi Kantselei
Eesti Koostöö Kogu
Statistikaamet
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3. Eesti 2035 koostamisse ja perioodi 2021-2027 EL struktuurivahendite planeerimisse kaasatud valdkondlikud
partnerid ja eksperdid
Eesti Pank
Rahvusvaheline Kaitseuuringute
Keksus
Riigireformi SA eestvedajad
Tartu Ülikool
#kuidamekestame
Start-up Estonia
Praxis
Kultuurkapital
Tallinna Ülikool
Luminor
Eesti Arstide Liit
Eesti Perearstide Selts
Eesti Õp. Liit
Vanemaealiste Poliitika Komisjon
Tervise Arengu Instituut
Integratsiooni SA
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