Nutika teenuste taristu arendamise
2015. aasta investeeringute kava kinnitamine
LISA

Investeeringute kava projektid
Jrk
nr

Toetuse taotleja

Projekti nimetus

Projekti eesmärk

Projekti
tulemused

Projekti
rakendamise
eeldatav
tähtaeg

Projekti
eeldatav
maksumus
(EUR)

385 000

Projektile
eraldatava
toetuse
suurim
summa
(EUR)
385 000

Toetuse
suurim
osakaal
abikõlblikest
kuludest
100%

1

Riigi Infosüsteemi
Amet

eID Baastarkvara
edasiarendus ja
hooldus

Arendus on
teostatud.

24 kuud

2

Riigi Infosüsteemi
Amet

Elutähtsate
teenuste osutamise
turvalisuse
mõõtmine ning
tõstmine

Vananenud
tehnoloogiast
vabanemine, eID
baastarkvara
platvormi toe
ajakohasuse
tagamine ja
mobiilsete
platvormide toe
lisamine.
Elutähtsate teenuste
toimimise testimine.

Testimine
on
teostatud.

24 kuud

110 000

110 000

100%

Vastavalt perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse seaduse § 15 lg 4 p 91

Majutuse, litsentside ja riistvara kulud
(103 860 eurot) kaetakse RIA eelarvest.
Tarkvara kaasajastamine keskkonna
muudatustest tingitult ja arendustööde
kulud (1 358 000 eurot).on planeeritud
projektipõhiselt taotleda
struktuurifondide vahenditest (ülekulud
ja vajalikud arendustööd, mida pole
taotlemise hetkel võimalik ette näha,
kaetakse RIA eelarvest).
Täiendavaid püsikulusid ei teki.

1

Projektis nimetatud investeeringu-objekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni perioodi
2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud kohustuse täitmiseni
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Jrk
nr

Toetuse taotleja

Projekti nimetus

Projekti eesmärk

Projekti
tulemused

Projekti
rakendamise
eeldatav
tähtaeg

Projekti
eeldatav
maksumus
(EUR)

3

Riigi Infosüsteemi
Amet

Formaatide toe
arendused

Vananenud
tehnoloogiast ja
vormingutest
vabanemine Eesti
eID ökosüsteemis.

Arendus on
teostatud.

24 kuud

4

Maksu- ja Tolliamet

Interneti
(välis)kaubandus

Arendus on
teostatud.

5

Riigi Infosüsteemi
Amet

ISKE tööriista
arendamine

Lihtsa ja arusaadava
deklareerimise
keskkonna loomine
erakliendile,
kasutades seejuures
kaasaegseid
infotehnoloogilisi
lahendusi.
ISKE rakendatavuse
kvaliteedi tõstmine.

6

Maksu- ja Tolliamet

Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise
avaldused

Avalduste esitamise
ja menetlemise
protsessiga seotud
funktsionaalsuste
arendamine.

430 000

Projektile
eraldatava
toetuse
suurim
summa
(EUR)
430 000

Toetuse
suurim
osakaal
abikõlblikest
kuludest
100%

24 kuud

138 600

138 600

100%

Arendus on
teostatud.

24 kuud

260 000

260 000

100%

Arendus on
teostatud.

24 kuud

400 000

400 000

100%
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Krüpteerimise rakendus ja
digitaalallkirjade terviklikkuse
säilitamise lahendus muutub osaks eID
baastarkvarast, mille hooldus ja
edasiarendus teostatakse eID
baastarkvara projektide raames.
Digitaalallkirjade valideerimisteenuse
ülalpidamiskulude selgitamiseks on
alustatud läbirääkimisi potentsiaalsete
teenusepakkujatega.
Arenduskeskkonna majutuse, litsentside
ja riistvara kulud (245 000 eurot)
kaetakse RIA eelarvest.
Majutuse (78 000 eurot), hoolduse
(88 000 eurot), arenduse (45 000 eurot),
riistvara (8 000 eurot) ja muud kulud
(16 000) kaetakse RMIT eelarvest.

Projekti elluviimise järgselt on ette näha
iga-aastane halduskulu ISKE tööriista
keskseks hooldamiseks ja väikearenduste
tellimiseks. Selleks on ette nähtud 10%
projekti maksumusest, ehk 26 000 eurot
aastas, mis kaetakse RIA eelarvest.
Projekti ülekulu (ca 100 000 eurot)
kaetakse RMIT eelarvest (MTA
arendusrahade osa). Majutuse (78 000
eurot), hoolduse (88 000 eurot), riistvara
(8 000 eurot) ja muud kulud (16 000)
kaetakse RMIT eelarvest.
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Jrk
nr

Toetuse taotleja

Projekti nimetus

Projekti eesmärk

Projekti
tulemused

Projekti
rakendamise
eeldatav
tähtaeg

Projekti
eeldatav
maksumus
(EUR)

Toetuse
suurim
osakaal
abikõlblikest
kuludest
100%
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12 620

Projektile
eraldatava
toetuse
suurim
summa
(EUR)
12 620

7

Riigi Infosüsteemi
Amet

Infoturbeintsidentid
est raporteerimise
protsessi
tehnoloogiline
kaasajastamine.

Arendus on
teostatud.

24 kuud

8

Riigi Infosüsteemi
Amet

Küberintsidentide
teavitamise,
registreerimise,
analüüsimise ja
raporteerimise
süsteem
RIHA ärianalüüs

Analüüs on
teostatud.

9

Rahandusministeerium

Riigi
kinnisvararegistri
liidestamine maa
järelmaksunõuete
infosüsteemiga

RIHA lihtsam ja
paindlikum
kasutajate vajadusi
toetava protsessi
modelleerimine,
Riigi
kinnisvararegistri ja
maa
järelmaksunõuete
infosüsteemi
andmete töötlemise
viimine kooskõlla
avaliku teabe
seadusega.

24 kuud

40 000

40 000

100%

Täiendavaid püsikulusid ei teki.

Arendus on
teostatud.

24 kuud

20 000

20 000

100%

Arendus on
teostatud.

24 kuud

398 200

398 200

100%

RKVR ja MaaIS on riiklikud
andmekogud, mille tegevus on
reguleeritud seadusega ja mille
halduskulusid finantseeritakse
riigieelarvest. Käesoleva projektiga
planeeritud arenduste realiseerimisel
registrite halduskulude olulist
suurenemist ei kaasne, tegemist on juba
toimivate süsteemide väiksemahulise
edasiarendusega. Majutus ja
hoolduskulud on eelarves planeeritud,
sealjuures on arvestatud ka kavandatud
arendustega.
Projektiga hangitava süsteemi või
süsteemi komponendi ekspluateerimise
kaetakse Maanteeameti eelarvest.

10

Maanteeamet

Riikliku
Teeregistri uus
programm

Organiseeritud ja
kvaliteetse sisuga
Teeregister. Tööaja
kokkuhoid
Teeregistri
kasutamisel.

Keskkonna hooldamiseks on RIA
eelarves vaja planeerida alates 2016.
aastast hinnanguliselt 2 000 eurot aastas.
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Jrk
nr

Toetuse taotleja

Projekti nimetus

Projekti eesmärk

Projekti
tulemused

Projekti
rakendamise
eeldatav
tähtaeg

Projekti
eeldatav
maksumus
(EUR)

11

Sotsiaalministeerium

SKAIS2
finantsarvestusmo
oduli
arendustööde
1.etapp

SKAIS2
terviklahenduses
toimivate
menetlusprotsesside
finantsarvestuse ja
eelarvevastavuse
tagamine.

Arendus on
teostatud.

24 kuud

499 500

12

Riigi Infosüsteemi
Amet

Turvaline ekirjavahetuse
süsteem
(eelanalüüs)

13

Riigi Infosüsteemi
Amet

X-tee
andmekogude
isikuandmete
kasutamise
jälgimise rakendus

Parima (sh
kuluefektiivse)
lahenduse
selgitamine
turvalise
(krüpteeritud) ekirjavahetuse
tagamiseks Eesti
riigiasutustes.
Andmesubjektide
jaoks nende kohta
käivate andmete
kasutuse teatud
piloteerivates
andmekogudes
läbipaistvamaks
muutmine.

Projektile
eraldatava
toetuse
suurim
summa
(EUR)
499 500

Toetuse
suurim
osakaal
abikõlblikest
kuludest
100%

Analüüs on
teostatud.

24 kuud

20 000

20 000

100%

Arendus on
teostatud.

24 kuud

186 750

180 000

100%
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Infosüsteemi ekspluateerimise kulud
kaetakse Sotsiaalministeeriumi eelarvest.
SKAIS2 ülalpidamisekulude prognoos
aastaks 2015 on 80 400 eurot ning
perioodil 2016-2020 842 354 eurot
aastas. Majutuskulude täpne maksumus
selgub peale majutushanke korraldamist
(hange on ettevalmistusfaasis).
SKAIS2 jätkuarendused uute e-teenuste
loomiseks ning uute poliitikamuudatuste
juurutamiseks algavad kohe pärast
infosüsteemi kasutusele võtmist ja
stabiliseerimisperioodi lõppu. Kulud
kaetakse riigieelarvest või taotletakse
raha struktuurifondide vahenditest.
Täiendavaid püsikulusid ei teki.

Majutuskulud (480 eurot) kaetakse RIA
eelarvest. Hoolduskulud (700 eurot) ja
virtualiseeritud keskkonna kulu (8 800
eurot) kaetakse pilootiva asutuse
eelarvest.
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