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Kokkuvõte

ARENGUKOOSTÖÖ STRATEEGILISED EESMÄRGID
Lähtuvad Välispoliitika arengukavast 2030 ning Arengukoostöö
ning humanitaarabi programmist 2020-2023
1. Arengukoostöö reformimine, strateegilisem tegevus sihtriikide suunal,
välisrahastuse osakaalu suurendamine.

2. Uued suunad: suurem temaatiline fookus EE tugevustele digipöörde toetamine arenguriikides, eriti COVID-19 valguses ning
esmakordselt sihtriigid Aafrikas.
3. Tõhusam arengukoostöö ja äridiplomaatia sidustamine:
innovatiivsete erasektori lahenduste kaasamine projektidesse.
Koostöö tihendamine EEle oluliste doonoritega, sealhulgas
DE, FR, UK, SE, EL jne.

ARENGUKOOSTÖÖ AGENTUURI ASUTAMISE EESMÄRGID:
Luua 2021. aasta algul uus sihtasutus, EIPK ühendada
1. Muuta Eesti riigi arengukoostöö elluviimine ühtsemaks ning
strateegilisemaks, selle kaudu rahvusvaheliselt nähtavamaks.
2. Luua ja kasvatada rahvusvaheliste projektide saamise ja haldamise
tarvis professionaalsust, eesmärgiks parem koostöö teiste doonoritega
Eestile prioriteetsetes riikides ja valdkondades.
3. Läbida Euroopa Liidu finantsvahendite kasutamise eelduseks olev
ametlik atesteerimine Euroopa Komisjonis, mis on doonorile oluline
kvaliteedimärk.

ARENGUKOOSTÖÖ AGENTUURI ASUTAMISE PROTSESS:
Sisuline visioon
Konsultatsioonid partneritega, mida saaks/peaks paremini või teistmoodi, mis puudu, millest
hoiduda

Rahvusvaheline kogemus
OECDga koostöölepe, mille kaudu kaasame teiste doonorite kogemust, testime oma visiooni
ja ülesehitust. Lisaks plaanis kaasata kompetentsed eestlased välismaal

Tehnilised aspektid
Uute süsteemide ülesehitamine, IT haldus ja arendus, uus projektihalduse tarkvara –
tehnilise ekspertiisi kaasamine

Õiguslikud aspektid
Uue sihtasutuse juriidiline vorm, asutamise protsess, EIPKi ühendamine – juriidilise
ekspertiisi kaasamine
Eesmärk - järgmise aasta alguseks on uus SA loodud, käimas ühendamise protsess.

Kontakt: anneli.kimber@mfa.ee, +32 498 92 56 15

ÕIGUSAKTIDE UUENDAMINE:
Olemasolevate kaasajastamine ning uute loomine
Kehtivad õigusaktid:
•
•
•
•
•
•

Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord (VV määrus)
Eesti arengukoostöö andmekogu põhimäärus (välisministri määrus)
Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid (välisministri määrus)
Arengukoostöö komisjoni töökord (välisministri käskkiri)
Arengukoostöö komisjoni koosseis (välisministri käskkiri)
Arengukoostöö- ja humanitaarabitaotluste hindamise juhend (välisministri käskkiri)

Ettepanekud ja tagasiside:
Lisada viited uutele raamdokumentidele; eelarve ridade mahtude muutmine ja piirmäärad;
kaasrahastuse lihtsustamine; AKTA tulevik, aruannete esitamisega ja audititega seonduv

Kontakt: sven.tolp@mfa.ee

ARENGUKOOSTÖÖ JA HUMANITAARABI
ÜHISPROGRAMM 2022-2025
Hetkeseis:
• Aprillist juulini 2020 toimusid virtuaalkohtumised kõikide ministeeriumide sh allasutustega
• Valminud on esimene sisuline ülevaade arengukoostöö tegevustest, riigiti ja valdkonniti
• Kontaktvõrgustik edasisteks sammudeks on loodud

Eeltingimused ÜPle:
• Riiklikul tasandil on valminud ühisprogrammide rakendamise metoodika/suunised
• Riikliku eelarvestamise metoodika võimaldab seada tegevusele/teenusele rohkem kui ühe
eesmärgi
• Välisministeeriumis on lõppenud erinevate eelarvestamise, strateegilise planeerimise ja
mõjude hindamise metoodikate välja arendamine

Järgmised sammud:
• Edastame ministeeriumidele üle vaatamiseks ja täiendamiseks koostatud arengukoostöö
tegevuste ülevaate septembri teises pooles
• Täiendame kehtivat arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2020-2023 Lisaga 3,
ehk ülevaatega riigis tehtavast arengukoostööst
• Otsustame ühiselt programmi formaadi, arvestades väljatoodud eeltingimusi

Kontakt: jaana.piilpark@mfa.ee, sven.tolp@mfa.ee

M&E SÜSTEEMI LOOMINE
•

Arengukoostöö ja humanitaarabi büroos on käsil M&E
(Monitoring&Evaluation) süsteemi loomine

•

Selles protsessis aitab meid OECD, lisaks konsulteerime teiste
liikmesriikidega

•

Eesmärk on 2020. aasta lõpuks piloot-versioon valmis saada, et seda siis
järk-järgult vastavalt võimalustele ja vajadusele täiustada

•

Mida oleme seni teinud? Oleme kohtunud suuremate
projektipartneritega ning tegelenud potentsiaalsete indikaatorite
kaardistamisega

•

Mis järgmiseks? Plaanis on erinevaid osapooli võimalikult palju kaasata;
pärast esialgse sisendi analüüsimist on kavas kokku kutsuda laiem
aruteluring erinevate projektipartneritega.

Kontakt: kert.ajamaa@mfa.ee

MAAILMAHARIDUS
•

Eesmärk toetada kestliku arengu eesmärke, laiendada teadmisi
arengukoostöö kohta

•

Osalemine GENE (Global Education Network Europe) töös. 2020 märtsis
Eesti maailmahariduse raporti tutvustus üritus

•

Mitmepoolne suhtlus ministeeriumide (HTM, KEM) ja
kodanikuühiskonna partneritega raporti soovituste osas

•

Mitteametliku töörühma/infogrupi kohtumised, järgmine planeeritud
septembrisse.

Kontakt: karl-oskar.villsaar@mfa.ee

TEAVITUS, KOMMUNIKATSIOON
•

Välispoliitika arengukava 2030 rõhutab vajadust tõhustada
teavitustegevust, et suurendada ühiskonna teadlikkust arengukoostööst
ja humanitaarabist ning selle mõjust

•

2019 aastal läbi viidud uuringu kohaselt nõustub 73% elanikkonnast
täiesti või pigem, et Eesti tegeleb aktiivselt arengukoostööga, 18% ei ole
nõus ja 9% ei oska seisukohta väljendada

•

Sarnaseid uuringuid teeb igal aastal ka Eurobaromeeter, mille 2019 aastal
läbi viidud uuring toob välja, et Eesti elanikkonnast toetab
arengukoostööd 70% inimestest

•

Kriitiliselt oluline noorte teadlikkuse tõstmine

Kuidas edasi?
Kontakt: karl-oskar.villsaar@mfa.ee, anneli.kimber@mfa.ee

Aitäh!

