Lehele oleme koondatud kõik Rahandusministeeriumi projektid, mis on perioodil 2014-2020 saanud
rahastuse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekte tutvustav osa sisaldab projekti nime,
lühikirjeldust, selle eesmärki ja eraldatud toetuse summat.
Info avaldamise nõue tuleneb Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määruse nr 146 „Perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning
Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ §4 lõikest 4.

Projekti nimi

Lühikirjeldus

Eesmärk

1. Eelanalüüs ja prototüüp
projektile „Täieliku eriigihangete võimekuse
loomine“.

Projekti
läbiviimisel
viiakse läbi analüüs seoses
muudatustega riigihangete
regulatsioonides ja leida
parimaid
lahendusi
riigihangete läbiviimise
tõhustamiseks
uue
riigihangete
registri
arendamiseks.
Projektiga
soovitakse
arendada nii riigisiseste
kui ka rahvusvaheliste
hangete
sujuvaks
korralduseks
parimate
tehniliste
võimalustega
uus riigihangete register.

Eesmärk on viia läbi eelanalüüs
ja
töötada
välja
uue 33 600 euri.
riigihangete registri prototüüp,
mis on eelduseks ja sisendiks
planeeritavale
riigihangete
registri edasiarendusele.

Projekti I arendusetapi 1-se 478 169 eur
alamprojekti eesmärk on välja
töötada uus kasutajasõbralik
riigihangete
registri
kasutajaliides, luua eeldused
tegevuskeskse ja osade kaupa
rakenduva menetlusmooduli
arenduseks uuel platvormil ja
menetlusmooduli
loomine
hanke
ettevalmistamisega
seotud tegevuste osas.

Projekt on
lõppenud ja
projekti
eesmärk on
saavutatud.

Projekti
tulemusena
muutub
info
riigi
kinnisavara
kohta
avalikkusele ja seotud
osapooltele
kättesaadavamaks,
sh
masinloetavana, paraneb
andmete
kvaliteet,
andmed
on
edaspidi
ajakohased.

Projekti
eesmärk
on 74 400 eur
automatiseerida
kinnistusraamatu, maakatastri
ja
ehitisregistri
andmete
uuendamine riigi kinnistavara
registris, luua uus universaalne
riigi
kinnisvara
registri
andmeteenus kavandatavatest
kinnistusraamatuseaduse
muudatustest
tulenevate
ülesannete
täitmiseks
ja
avalikustada
riigi
kinnistavararegistri avalikud
andmed masinloetaval kujul
ning
muuta
tervikliku
andmekogumina

Projekt on
lõppenud ja
projekti
eesmärk on
saavutatud.

2. Projekti „Täieliku eriigihangete võimekuse
loomine“
I
arendusetapi
1.
alamprojekt.

3. Projekt
„Riigi
kinnisvararegistri
(RKVR)
andmeuuendusrobotite
ja - teenuste arendamine
(sh avaandmed)“.

Projekti
maksumus

Projekti
kestvus/tul
emus
Projekt on
lõppenud ja
projekti
eesmärk on
saavutatud.

allalaaditavaks.
Projektiga soovitakse viia
läbi
analüüs
audiitortegevuse portaalile
ja
luua
uus
infotehnoloogilise
lahenduse
kirjeldus,
kuidas tuleks uuendatud
veebiplatvormil
täna
toimiva
portaali
funktsioone
täiendada ja laiendada
uutele
sihtgruppidele,
saada
kaasaegseid
lahenduse
võimalusi
arvestusvaldkonna
strateegilise
info
esitamiseks.
Saada
ettepanekuid ja parimaid
lahendusi
arvestusala
infoportaali
kaasajastamiseks.
5. Projekt "Riigiasutuste Projektiga soovitakse ja
kuluanalüüsi tehnilise analüüsida leida parimaid
töövahendi juurutamise lahendusi
(sh
eelanalüüs".
kuluefektiivseim)
kuluarvestuse ja -analüüsi
töövahendi
kasutusele
võtmiseks.

Projekti
eesmärk
luua 52 747 eur
infotehnoloogilise lahenduse
kirjeldus,
kuidas
tuleks
uuendatud veebiplatvormil täna
toimiva arvestusala infoportaali
(e-majandusportaal)
funktsioone
täiendada
ja
laiendada
uutele
sihtgruppidele, prototüüpida
arvestusala
infoportaali
planeeritavaid lahendusi, sh
koostada
funktsionaalsete
lahenduste
osas
infotehnoloogilised
kirjeldused, koostada mõju- ja
tasuvusanalüüs
arvestusala
infoportaalile.

Projekt on
lõppenud ja
projekti
eesmärk on
saavutatud.

Projekti
eesmärgiks
on 45 600 eur
eelanalüüsi
koostamine
tegevuspõhise kuluarvestuse ja
-analüüsi
töövahendi
infotehnoloogilise lahenduse
väljatöötamiseks, sh
funktsionaalsete
nõuete
selgitamine
arvestades
kasutatavaid kulumudeleid.

Projekt on
lõppenud ja
projekti
eesmärk on
saavutatud.

6. Projekt „Täieliku eriigihangete võimekuse
loomine“ I arendusetapi
2. alamprojekt“

Projektiga
soovitakse
arendada nii riigisiseste
kui ka rahvusvaheliste
hangete
sujuvaks
korralduseks
parimate
tehniliste
võimalustega
uus riigihangete register.

Projekti eesmärgiks on jätkata 498 533 eur
1.
alamprojektis
loodud
tegevuskeskse ja osade kaupa
rakenduva menetlusmooduli
arendust ettevõtjaga seotud
tegevuste
ja
taotlejate/pakkumuste
kontrollimise ning hindamise
osas.

Aprill
2017-mai
2018 a.

7. Projekt „Täieliku eriigihangete võimekuse
loomine“ I arendusetapi
3. alamprojekt“

Projektiga
soovitakse
arendada nii riigisiseste
kui ka rahvusvaheliste
hangete
sujuvaks
korralduseks
parimate
tehniliste
võimalustega
uus riigihangete register.

Projekti eesmärgiks on välja 499 850 eur
arendada innovaatilised ehanke tööriistad ja seotud
tugimoodulid ning liidestada
RHR e-kataloogi rakendusega.

Jan. 2018dets. 2018
a.

4. Projekt
„Arvestusvaldkonna
infosüsteemi
analüüsiprojekt“.

8. Projekt „Täieliku eriigihangete võimekuse
loomine“ I arendusetapi
4. alamprojekt“

Projektiga
soovitakse Projekti eesmärgiks on teostada 499 471 eur
arendada nii riigisiseste I arendusetapi juurutamiseks
kui ka rahvusvaheliste vajalikud tegevused.
hangete
sujuvaks
korralduseks
parimate
tehniliste
võimalustega
uus riigihangete register.

Jan. 2018veeb. 2019
a.

9. Projekt
„Audiitortegevuseporta
ali
ja
–registri
kaasajastamine“

Projektiga
soovitakse
kaasajastada
audiitortegevuseportaali ja
–registrit.

Projekti
eesmärk
on 499 360 eur
kaasajastada
audiitortegevusportaal ja –
register , luua uuenduslikke eteenuseid
avaliku
ja
erasektoriga koostöös ning viia
ellu arvestusala poliitikat,
vähendades sealjuures nii erakui avalikusektori halduskulu
ja –koormust ning parandada
infosüsteemi
tõhusust
(kuluefektiivsust).
Eksamisüsteemi
kaasatakse
uusi
sihtgruppe:
raamatupidajad
ja
finantsnõustajad. Parandatakse
kasutajamugavust.

Jan.2018dets.2019 a.

10. Projekt "Riigiasutuste
kuluanalüüsi tarkvara
juurutamine
ja
litsentside soetamine“

Projektiga
soovitakse
kasutusele
võtta
kuluanalüüsiks
sobiv
tarkvara, mis toetaks
operatiivsete
otsuste
tegemist
nii
efektiivsusküsimuste
lahendamisel kui ka
teenuse
kvaliteedi
parendamisel.

Projekti eesmärk on kasutusele 499 969 eur
võtta kuluarvestuseks ja –
analüüsiks sobiv tarkvara
(vähemalt 10-s riigiasutuses),
mis
loob
võimalused
kuluanalüüsi
kvaliteedi
parendamiseks,
annab
riigiasutustele
võimaluse
teostada
tegevuspõhist
kuluarvestust,
analüüsida
ressursside
ja
tegevuste
kasumlikkust ning kulukust,
hoides
kokku
oluliselt
andmetöötlusele kuluvat aega
ja raha.

Jan.2018juuni.2018
a.

