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I MAK 2014-2020 seiresüsteemi ülesehitus
• Kontekst-, väljund-, eesmärkindikaatorid.
• Seiresüsteemis osalevad:
� Asutused: Maaeluministeerium, PRIA, püsihindajad EMÜ ja 
PMK, Maamajanduse Infokeskus, SA Erametsakeskus, 
kohalikud tegevusgrupid;
� MAKi seirekomisjon;
� MAKi hindamiskomisjon;
� toetuse saajad;
� laiem avalikkus.



Ülesannete jaotus seiresüsteemis osalejate 
vahel
• Maaeluministeerium:
� seiresüsteemi koordineerimine ja rakendamine (KA);
� peamine roll MAKi seiresüsteemi koordineerimisel 

Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonnal (MAO).

• Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakond (1):
� juhendab asjaomaseid institutsioone MAKi seire küsimustes;



• Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakond (2):
� tagab seire vastavuse ühisele seire- ja hindamissüsteemile;
� täidab MAKi seirekomisjoni sekretariaadi ülesandeid;
� koostab MAKi iga-aastased seirearuanded ja esitab need 

Euroopa Komisjonile (30. juuniks).

• PRIA (1):
� menetluse käigus taotlusvormidelt kogutavate ja menetluse 

käigus tekkivate andmete sisestamine elektroonilisse 
andmebaasi (andmed säilitatakse);



• PRIA (2):
� sisestab elektroonilisse andmebaasi väljund- kui ka osa 

tulemusindikaatoreid, sh kokkulepitud siseriiklikud indikaatorid;
� keerulisemate tulemusindikaatorite väärtused leiavad püsihindajad (EMÜ 

ja PMK);
� kõik PRIA ja püsihindajate poolt kogutud näitajad edastatakse 

Maaeluministeeriumile, kellel on andmeid vaja:
– iga-aastase seirearuande koostamiseks;
– põhjalikemate seirearuannete koostamiseks (2017. ja 2019. a 

esitatavad seirearuanded);
– meetmete saavutuste jälgimiseks ja hindamiseks.



• MAK 2014-2020 seirekomisjoni ülesanded seoses seirega:
� vaadata üle ja kiita heaks MAKi seirearuanded ja nendes sisalduvad 

seire koondtabelid;
� teostada MAKi seiret finants-, väljund- ja eesmärkindikaatorite abil.



Iga-aastase seirearuande koostamine (1)

• Aluseks on meetmete tasandil kogutud seireinfo.

• MAK 2014-2020 seirearuande sisend:
� PRIA seirearuanne;
� Riikliku maaeluvõrgustiku (MMIKi) seirearuanne;
� PMK ja EMÜ püsihindamise aastaaruanded (eelkõige ülevaade 

hindamiskava täitmisest, tehtud tegevustest ja nende 
tulemustest);

� SA Erametsakeskuse seirearuanne;
� Maaeluministeeriumi sisend.



Iga-aastase seirearuande koostamine (2)

• Iga-aastane seirearuanne kajastab endas eelkõige eelmisel 
kalendriaastal saavutatut, kuid annab ka kumulatiivse 
ülevaate MAKi senisest rakendamisest. 

• Iga-aastased seirearuanded kajastavad väljund-, eesmärk- ja 
tulemusindikaatoreid ning nende saavutusi;

• 2017. ja 2019. a esitatavad seirearuanded lisaks 
täiendavate tulemusindikaatorite hindamist ja vastuseid 
hindamisküsimustele (kokku 24).



Iga-aastase seirearuande koostamine (3)

• 2017. ja 2019. a esitatavad seirearuanded peavad sisaldama 
ka järgmist teavet:

a) meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ja 
mittediskrimineerimine;

b) säästev areng;
c) partnerite (MAK 2014-2020 SK liikmete) roll MAKi 

rakendamisel.



II MAK 2014-2020 hindamine (1)

• MAK 2014-2020 sisaldab peatükki 9 „Hindamiskava“;
• MAKi hindamiskava koostamise aluseks on Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 lõige 1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 8 lõike 1 punkt g;

• Hindamiskava on oluline tööriist, mille edukas rakendamine 
annab tagasisidet poliitika tulemuste ja mõjude kohta ning 
võimaldab kiirelt reageerida ja poliitikat soovitud suunas 
reguleerida.



MAK 2014-2020 hindamine (2)

• Toimub valdavalt projektide, meetmete, sihtvaldkondade ja 
prioriteetide tasandil.

• Vastavalt ühisele seire- ja hindamissüsteemile (CMES) on 
seatud:

– meetme tasandil – väljundindikaatorid;
– sihtvaldkondade tasandil – tulemusindikaatorid;
– prioriteetide tasandil – mõjuindikaatorid.



MAK 2014-2020 hindamiskava (1)

• Hindamiskava on tegevuste plaan, mida planeeritakse 
rakendada selleks, et tagada MAKi toetuste, sh kogu 
arengukava väljundite, tulemuste ja mõjude piisav ning 
asjakohane jälgimine.

• Hindamiskava peamisteks eesmärkideks on tagada:
� arengukava pidev jälgimine, sh sisend 2017. aastal 

esitatavasse seirearuandesse;
� vahetulemuste jälgimine, sh sisend 2019. aastal esitatavasse 

seirearuandesse;



MAK 2014-2020 hindamiskava (2)

• andmete kättesaadavus sobival ajahetkel ja formaadis;
• ettepanekute tegemine MAKi rakendamise kvaliteedi 

parandamiseks;
• andmete ja info koondamine arengukava horisontaalse 

tervikmõju hindamiseks;
• ELi tasandil info agregeerimine;
• ettevalmistuste tegemine ja olemasolevate andmete tagamine 

järelhindamiseks, mis viiakse läbi 31. detsembriks 2024.



MAK 2014-2020 hindamissüsteemi ülesehitus (1)

• Hindamissüsteemis osalevad:
�Maaeluministeerium;
�PRIA;
� püsihindajad EMÜ ja PMK;
�Maamajanduse Infokeskus;
� kohalikud tegevusgrupid;
�MAKi eelhindaja;
� keskkonnamõju strateegiline hindaja;
� järelhindaja jt hindajad (avalik hange).



MAK 2014-2020 hindamissüsteemi ülesehitus (2)

• Perioodil 2014–2020 hindamissüsteem, mis on sarnane 
perioodil 2007–2013 välja töötatud ja rakendatud 
hindamissüsteemile.

• Eelised:
� järjepidevuse tagamine;
� seniste teadmiste ja kogemuste arvesse võtmine;
� senine süsteem ja püsihindajad on neile pandud ülesannetega 

hästi hakkama saanud.



MAK 2014-2020 hindamissüsteemi ülesehitus (3)

• Hindamises omavad olulist tähtsust eelkõige EK poolt 
kehtestatud tulemus- ja mõjuindikaatorid ning 
hindamisküsimused.

• Kõik hindamise käigus kogutud ja analüüsitud näitajad 
esitatakse hindajate poolt Maaeluministeeriumile – vajalik 
tagasiside saamiseks meetmete rakendamise, poliitika õiges 
suunas liikumise kinnitamiseks ja/või poliitika korrigeerimise 
vajaduse kinnitamiseks.



Ülesannete jaotus hindamissüsteemis osalejate 
vahel
• Maaeluministeerium:
� hindamissüsteemi koordineerimine ja rakendamine (KA);
� vastutab MAKi hindamise eest ette nähtud tähtaegade jooksul;
� vastutab hindamistulemuste igakülgse levitamise ja avalikustamise 

eest;
� tagab teostatud hindamiste esitamise siseriiklikele asutustele ja 

Euroopa Komisjonile;
� peamine roll MAKi hindamissüsteemi koordineerimisel 

Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonnal (MAO).



• Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakond:
� juhendab asjaomaseid institutsioone MAKi hindamise 

küsimustes;
� täidab MAKi hindamiskomisjoni sekretariaadi ülesandeid;
� annab MAKi iga-aastases seirearuandes ülevaate 

hindamiskava rakendamise kohta;
� hanke ettevalmistamine järelhindaja leidmiseks.

• PRIA:
� esitab kogutud andmeid KAle, püsihindajatele jt hindajatele.



• MMIK ja kohalikud tegevusgrupid:
� esitavad vajalikud seire käigus kogutud andmed 

Maaeluministeeriumile, püsihindajatele ja vajadusel teistele 
hindajatele;

� tegelevad enesehindamisega.



MAK 2014-2020 püsihindajad

• Eesti Maaülikool – tegeleb ettevõtete finants- ja 
sotsiaalmajanduslike näitajate kogumise ja analüüsimisega 
ehk eelkõige 1., 2., 3., ja 6. prioriteedi valdkonnad.

• Põllumajandusuuringute Keskus – PMK tegeleb 
keskkonnaalaste näitajate kogumise ja analüüsimisega ehk 
eelkõige 4. ja 5. prioriteedi valdkonnad.



MAK 2014-2020 hindamistegevused

• Iga-aastased hindamistegevused lähtuvad konkreetsetest 
vajadustest ning lepitakse ministeeriumi ja püsihindajate vahel 
eelneval aastal kokku järgnevaks aastaks (hindamisplaani 
vormis).

• MAKi püsihindajad koostavad iga-aastaselt enda tegevuse 
kohta aastaaruande, mis on sisendiks iga-aastasele 
seirearuandele.



Tänan Teid tähelepanu eest!

Stella Vogt
Stella.vogt@agri.ee


