Head koostööpartneid
Oleme ministeeriumi strateegilise partnerluse süsteemi uuendamisel jõudnud etappi, kus valminud
on strateegiliste partnerite nimetamise ning neile tegevustoetuse andmise tingimused ja kord.
Samuti oleme välja töötanud poliitika kujundamise partneritele koostööpakkumise vormi ning vooru
kutse vormi poliitika elluviimise taotlusvoorudele tegevustele. Viimase eesmärgiks on anda
võimalikele huviliste selge ülevaade taotletavatest tegevuseesmärkidest ning ootustest partneritele.
Vabandame, et oleme suve alguses väljakuulutatud ajagraafikuga võrreldes kuu võrra hilinenud, kuid
meie sooviks oli teie ette tulla tervikpaketiga ehk katta nii partnerlus poliitika kujundamisel kui ka
elluviimisel. Väikeprojektide voorude võimaluse loomisega tegeleme ning neid antud käskkiri ei
kajasta, sest see ei ole pikaajaline strateegiline partnerlus.
Teie ettepanekuid arvestades oleme püüdnud taotluste esitamist ning järgnevaid protsesse taotleja
poolt vaadatuna võimalikult tugevalt ühendada, nii et saaksite taotlusi esitada korraga ning kogu
protsess HTMi poolt oleks sünkroniseeritud. Samuti oleme otsustanud, et strateegilise partneri
nimetuse alla koonduvad nii partnerid poliitika kujundamisel kui ka poliitika elluviimisel.
Üks muutusi võrreldes kevadise kontseptsiooniga seisneb ka selles, et olles analüüsinud võimalusi
poliitika kujundamise partneri tegevustoetust diferentseerida vastavalt partneri suurusele ning lisada
ka erinevaid koefitsiente, oleme jõudnud sarnaselt paljude teiega samale järeldusele, et üheselt ja
selgelt ei ole kahjuks seda võimalik teha ning oleme sellest loobunud. Tegevustoetuse summa
strateegilistele partneritele poliitika kujundamisel saame esitada koos koostöökutse avalikustamisega
novembri keskel.
Kui teil on korra ja lisatud vormide osas küsimusi või ettepanekuid, palun esitage need 29.
oktoobriks 2021. a läbi vastava tagasiside vormi või kommentaarina otse faili. Sarnaselt
kontseptsiooni tagasisidele koondame ka seekord ettepanekute ja küsimuste osas ühise tagasiside,
mille saadame kõikidele kaasatutele hiljemalt novembri keskpaigaks. See tagab ka teistele huvilistele
ülevaate vastustest ja võimalikest muudatustest.
Edasine ajakava
Aeg
15.-29. oktoober

Oktoobri keskpaik –
novembri keskpaik
Novembri keskpaik

Detsembri algus

Detsember-jaanuar

Tegevus/etapp
Partneritele saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
strateegilise partnerluse tingimused ja kord koos seletuskirjaga ning
vormide näidised.
HTMi poliitikaosakonnad kaasavad partnereid suuremate
poliitikamuudatuste nimekirja ja rakendustegevuste nimekirja
koostamisse.
Strateegilise partnerluse komisjoni kokkukutsumine, kes nimetab:
1. poliitikakujundamise partnerite koostöökutse jaoks järgmise 3
aasta olulisemad poliitikamuudatused ning kuulutab välja
poliitikakujundamise strateegiliste partnerite koostöökutse.
2. poliitika elluviimise tegevused, mille osas nähakse elluviijatena
partnereid ning kuulutab välja vastavad taotlusvoorud.
Kogu info pannakse üle HTMi kodulehele.
Avanevad taotlemise võimalused ehk voorud (14 kalendripäeva peale
info avalikustamist). (Taotluste esitamise tähtaeg – vähemalt 14
kalendripäeva, kuid võib vastavalt vooru spetsiifikale pikeneda).
Taotluste esitamine, hindamine ning otsused.

Hiljemalt jaanuari
lõpp

Strateegiliste partnerite KK kinnitamine ning avalikustamine.

Lisainfot strateegiliste partnerite rahastamise kohta leiate ministeeriumi veebilehelt.

Head koostöö jätkumist soovides
Haridus- ja Teadusministeerium

