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EPIFondi tegevusplaan 2023 

 

Periood Tegevus Kommentaar 

11.jaanuar Kohtumine Riigikantseleiga, puuetega inimeste 
digipädevuste teemal. 

 

12.jaanuar Nõukogu koosolek.  

15. jaanuar 2022 aasta organisatsioonide 
tegevusaruanded. 
 

 

jaanuar Koostöö Riigikantseleiga puuetega inimeste 
digipädevuste arendamiseks 

 

jaanuar Suund 2 rahastus aastal 2023. 
Toetuste väljamaksed kuuele lepingupartnerile 
12.01.2023 kuupäeval. EPILLi taotluse 
menetlemine. Heaolu ja Taastumise kooli 
Kriisikaardi projekti lõpparuanne. 

 

20. jaanuar Strateegilise partnerluse aruanne SoMile.  

jaanuar Lepingute sõlmimine (48 lepingut).  

jaanuar Koostööleping Hiiumaa Vallavalitsusega  

25. jaan 1. väljamaksed organisatsioonidele.  

jaanuar Pöördumine organisatsioonide investeeringute 
vajaduste teemal. 

 

veebruar Koostöö MKM ja HARNOga puuetega inimeste 
digipädevuste arendamiseks, taotlus Euroopa 
Komisjoni innovatsioonimeetmesse.  

 

veebruar ERASMUS+ taotluse koostamine ja 
koostööpartnerite leidmine. 

Koostöös EPIKojaga 

veebruar Digipädevuste projekti koostöövõrgustiku 
ülesse ehitamine, erasektori kaasamine. 

Erasektorist näeme 
partneritena aktiivseid 
digiteenuste pakkujaid nt. 
pangad.  

veebruar Sclerosis Multiplexi Ühingute Liidu kontrolli 
järelmid. 

 

veebruar Majandusaasta aruanne ja audiitorkontroll.  

märts Projekti meetmete info organisatsioonidele Fond saadab info 
organisatsioonidele 

märts EPIKojaga valimisdebatt.  



06.märts Koostööprojektide taotlusvooru välja 
kuulutamine. 

Organisatsioonide vahelise  
koostöö ja initsiatiivi 
ergutamiseks suunatud 
taotlusvoor, ministeeriumi 
sisend avalik sektor, puude 
ülene või organisatsioonide 
koostöö. Taotlustingimusi 
aitab sisustada Lili Tiri 

15.märts ERASMUS+ taotluse esitamine, puuetega 
inimeste digipädevuste ning koostöövõrgustiku 
arendamiseks. 

 

29.märts Nõukogu koosolek, majandusaasta aruande 
kinnitamine, ülevaade fondi majandusseisust. 
Toompuiestee 10 kell 14.30 

 

märts Digipädevuste projekti algus. Vahendid Riigikantselei EU 
Innovatsiooni meetmest 

märts Finantsprognoosi ja Majandusaasta aruande  
esitamine Rahandusministeeriumile. 

 

mai Kohtumised fraktsioonidega, teemal puuetega 
inimeste organisatsioonide rahastamine, ning 
investeeringuvajadused. 

Kohtumised riigikogu 
fraktsioonidega võiksid 
ideaalis toimuda 
Toompuiestee 10 

20.aprill 2. väljamaksed organisatsioonidele.  

24. aprill Koostööprojektide taotlusvooru laekunud 
taotluste hindamine. 

 

31. märts Digipädevuste projekti raames digitugiisikute 
stipendiumi konkursi tähtaeg. 

 

10.aprill Digitugiisikute konkursi tulemused.  
mai Nõukogu väljasõidu koosolek, ülevaade fondi 

majandusseisust ja arengutest strateegilise 
partnerluse suunal, strateegiline visioon 
valdkonna rahastamisel. 

Õppevisiit välisriiki 

10. mai I. Digitugiisikute koolitus.  
10 juuni II. Digitugiisikute koolitus.  

17.juuni Finantsplaanide esitamine FinM.  

juuli-
september 

Organisatsioonide ja Suund 2 toetuste pisteline 
kontroll. 

 

20.juuli 3. väljamaksed organisatsioonidele.  

15.juuli Poolaasta vahearuanded.  

august Nõukogu koosolek, fondi majandusseisust, 
tuleva aasta rahastuse põhimõtete sisuline 
arutelu, rahastusmudeli kaalud. 

 

august suvekool  



august Digitugiisikute stipendiumi 1. väljamakse.  

juuli-
oktoober 

Organisatsioonide pisteline kontroll.  

september Digitugiisikute tagasiside seminar.  

september Nõukogu koosolek, 2023 reservi kasutamise 
otsustamine. 

 

september Nõukogu koosolek 2023 aasta toetuste 
jaotuspõhimõtete otsustamine. 

 

september EPIKojaga koostöös juhtimise ja ettevõtluse 
koolitus. 

 

20.oktoober 4. väljamaksed organisatsioonidele.  

oktoober Erasmus+ taotlusvooru tulemused. Sõltuvalt tulemustest saab 
otsustada kuidas projektiga 
edasi minna. 

oktoober-
november 

Suund 2 projektide tagasisidestamine. Analüüsi seminar  

november Organisatsioonide taotlused 2024 kohta.  

detsember - 
jaanuar 

Organisatsioonide aruanded.  

detsember Digitugiisikute aastalõpu seminar.  

detsember Digitugiisikute stipendiumite 2. väljamakse.  

detsember Nõukogu koosolek 2024 aasta jaotuste 
otsustamine. 

 

 

 


