Strateegiline partnerlus poliitika elluviimisel

TAOTLUSVOORU KUTSE (taotlusvoor nr 7)
1. ÜLDINFO
1.1 Taotlusvooru
nimetus ja periood

Poliitika elluviimine keelepoliitika valdkonnas: eesti keele mainet ja staatust
tugevdavad tegevused (2022–2024)

1.2. Strateegilise
partnerluse
eesmärk

Populariseerida ja soodustada eesti keele kasutamist, õpetamist ja uurimist

1.3. Kasusaajad

Kõik eesti keele kasutajad

1.4. Seotud
arengukava ja
eesmärk

Strateegiline partnerlus aitab saavutada „Eesti keele arengukava 2021–2035“
esimest strateegilist eesmärki „Eesti keele staatus on kindel ja maine on hea“.

2. PARTERLUSE VAJADUSE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
2.1. Probleemi ja
vajaduse kirjeldus

Eesti keelel on riigikeele ja Euroopa Liidu ametliku keelena kindel positsioon,
kuid arvestama peab üleilmse keelelise mitmekesisuse vähenemise mõjuga ka
eesti keelele. Samuti on valdkondi, kus eesti keele kasutamine on vähenenud
ning tööturule on lisandunud ametikohti, mille eesti keele oskuse nõuded on
reguleerimata.
Eesti keele positsiooni hoidmiseks ja kindlustamiseks on vaja populariseerida
ja soodustada eesti keele kasutamist, õppimist ja uurimist, tähtsustada eesti
keelt identiteedi kandjana ning jälgida keelevaldkonna õigusruumi vastavust
ühiskonnas toimuvatele arengutele.

2.2. Partneri
ülesannete
kirjeldus

Partneri ülesanne on:
−
−

luua soodsad hoiakud eesti keele arendamiseks ja kaitsmiseks, sh eesti
kirjakeele arendamine ning selge keele põhimõtete levitamine ja
juurutamine;
tugevdada eesti keele mainet ning kujundada keelekasutajate hoiakuid
ning juhtida keele ühiskondlikku levikut.

Partneri ülesanne on planeerida tegevusi lähtuvalt „Eesti keele arengukavast
2021–2035“, tegevused peavad olema läbi viidud sihtrühmi kaasavalt ja
süsteemselt, et saavutada oluline mõju valdkonna kitsaskohtade
lahendamisel.
2.3. Tegevuste
oodatavad
tulemused ja
indikaatorid

Tegevuste oodatavad tulemused on sellised, mis lahendavad eesti keele
mainetegevuse ja keele staatuse kitsaskohti. Siinse taotlusvooru kaudu
toetatakse eesti keele mainekujunduse ja keelearenduse üritusi, mille
tulemuseks on selge ja kõnekas sõnum eesti keele kasutamise, õpetamise ja
uurimise kohta avalikus ruumis.
Tegevuste elluviimisel kasutatakse indikaatoritena mh korraldatud
ürituste arvu ja tegevustes osalenute arvu.

3.TINGIMUSED TAOTLEMISEKS NING TAOTLUSTE HINDAMINE
NB! Palume tegevuskava esitada vormil, mis on kättesaadav toetuste taotlemise keskkonnas
(alaosas Taotlusvooru tingimused).
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3.1. Nõuded ja
ootused taotlejale

−
−
−
−

3.2. Nõuded
taotlusele

Taotluse raames esitatakse:
−
−
−

3.3. Taotlusete
hindamiskriteeriumid

Taotlejal peab olema keelevaldkonnas tegutsemise kogemus.
Taotlejal peab olema olemasolev koostöövõrgustik, mis toetab tegevuste
elluviimist.
Taotlejal peab olema võimekus kaasata sihtrühmi ja teha nendega
koostööd, sh tegevuste kommunikeerimine.
Taotleja peab panustama „Eesti keele arengukava 2021–2035“
elluviimisse.

tegevuskava, kus on ära toodud tegevuste omavaheline seotus ja nende
mõju taotlusvooru raames etteantud eesmärkide ning oodatavate
tulemuste saavutamiseks;
eelarve, mis vastab tegevuskavale ja mille kulud on kavandatud tegevusi
arvestades mõistliku suurusega;
ülevaade taotleja senisest panusest keelevaldkonnas ning kirjeldatakse
taotleja võimekus tegevuste elluviimisel.

Hinnatakse:
−
−
−

tegevuskava vastavust taotlusvooru eesmärkidele ja tegevuste
põhjendatust;
eelarve põhjendatust;
taotleja võimekust.

Iga kategooriat hinnatakse skaalal „Väga hea“, „Hea“, „Rahuldav“, „Nõrk“ ja
„Puudulik“.
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