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1. Võrreldavate pakkumuste avaliku võtmise (edaspidi konkurss) üldinfo
Konkursi nimetus
Konkursi
rahastamisallikas

Eestisse
tagasipöördunutele
kohanemist
toetavad
võrgustikukohtumised (edaspidi pakkumus)
Kultuuriministeeriumi eraldatud riigieelarvelised vahendid

Konkursi kontaktisik

Kaire Cocker, rahvuskaaslaste nõustaja

Konkursi vastutav isik

e-post: kaire.cocker@integratsioon.ee
Kätlin Kõverik, vanemnõustaja

Konkursi info

e-post: katlin.koverik@integratsioon.ee
Pakkumuste esitamise kohta on võimalik esitada kirjalikke
küsimusi
kuni
19.08.2019
e-posti
aadressil
kaire.cocker@integratsioon.ee
Vastused küsimustele avaldatakse jooksvalt Integratsiooni
Sihtasutuse kodulehel www.integratsioon.ee viite
„Käimasolevad konkursid“
http://www.integratsioon.ee/konkursid all

2. Konkursi eesmärk
Eesti riigile on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvelt.
Eestis on loodud tagasipöördujate abistamiseks programme, näiteks Integratsiooni Sihtasutuse
(edaspidi sihtasutus) tagasipöördumistoetus ja nõustamisteenus. Nende raames toetatakse
pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste (alates 15aasta vanusest) ja
Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust ja pakutakse
nõustamist.
Siseministeeriumi rändestatistika ülevaatest selgub, et 2017. aasta seisuga pöördus tagasi 8549
Eesti kodanikku.
Riikliku rahvuskaaslaste poliitika sihiks on võõrsil elava Eesti kogukonna tõhusam kaasamine
Eesti arengusse ning ühiskonnaellu. Samuti soovib riik abiks olla neile, kes soovivad pärast
võõrsil elamist Eestisse tagasi pöörduda.
Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda,
ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat

tagasipöördumist Eestisse. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis taas
kohanemisega seotud teemasid. Lisainfoga saab tutvuda sihtasutuse kodulehel.
Antud konkursi korras soovib sihtasutus leida pakkujaid, kes nõustavad ja jagavad
tagasipöördujatele infot ning kel on tahe ja huvi toetada tagasipöördujate lõimumist kohalikku
ellu.
Võrgustikukohtumised on vajalikud, et käivitada üle-eestiline tagasipöördujate sujuvat ja kiiret
kohanemist toetav võrgustik.
3. Mõisted
Tagasipöörduja on Eesti kodanik või etniline eestlane, kes on võõrsile emigreerunud või võõrsil
sündinud ning Eestisse püsivalt naasnud.
Tagasipöördumine on välisriigist Eestisse püsivalt elama asumine.
Etniline eestlane on isik, kelle vanemate või vanavanemate hulgas on eestlasi.
4. Nõuded tegevustele
Võrgustikukohtumised aitavad tagasipöördujal saada vajalikku informatsiooni erinevate Eestis
olevate avalike teenuste ja ametkondade kohta ja olla osa kogukonnast.
Sellest tulenevalt korraldab sihtasutus konkursi leidmaks huvilisi, kel on valmisolek panustada
üle-eestilise tagasipöördujate kogemusvõrgustiku loomisesse, mis:
1. pakub Eestisse tagasipöördujatele taaskohanemisega seotud nõustamist, praktiliseks
sisselamiseks vajalikku infot ja teavet erinevate ametkondade kohta;
2. tutvustab tagasipöördujatele Eesti kultuurielu ja sotsiaalseid nähtusi (nt filmiõhtud,
arutelud erinevatel teemadel – ettevõtlus, tööturg, maksud, haridus jne);
3. loob võimalusi tagasipöördujatele sujuvamaks kohanemiseks läbi aktiivsust ja
motiveeritust toetava ettevõtluse ja huvitegevuse;
4. loob võimalusi tagasipöördujatele tutvuda sarnaste kogemustega inimestega.

5. Pakkumuse esitamise tingimused
5.1 Pakkumuse saavad esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised
isikud (edaspidi pakkuja), kellel puudub maksuvõlg (pakkuja saab maksuvõlga kontrollida
Maksu- ja Tolliameti veebilehel. )
5.2 Pakkuja juhatuse ega juhtorganite (sh nõukogu) liige ei ole sihtasutuse töötaja.
5.3 Iga pakkuja saab esitada konkursile ühe pakkumuse.
5.4 Pakkumus on esitatud pakkumuste tingimustega kinnitatud vormil (lisa 1).
5.5 Pakkumus peab lähtuma konkursi eesmärkidest (vt juhendi p 2).

5.6 Pakkuja peab kaasama avalike teenuste ametnikke (nt Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet,
kohalik omavalitsus) ja korraldama 2-4 kokkusaamisest koosneva ürituste sarja.
5.7 Konkursi väljakuulutamise aeg on 01.08.2019.
5.8 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.08.2019 Digitaalselt allkirjastatud pakkumused tuleb
esitada e-postiga aadressile taotlus@integratsioon.ee. Tähtpäevast hiljem esitatud
pakkumusi ei menetleta.
5.9 Rahastatakse ainult pakkumuse elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on kirjeldatud
hinnapakkumises (lisa 2).
5.10 Pakkumuste raames esitatava pakkumuse ettevalmistamise, juhtimise, elluviimise,
kommunikatsiooni ja aruandluse eest vastutab Pakkuja. Pakkuja on juriidiline isik, kes on
ka pakkumuste elluviija. Alltöövõtt ei ole lubatud. Elluviimisega seotud tegevused
toimuvad Eestis.
5.11 Tähtajaks esitatud pakkumuse elluviimise ajavahemik on 01.10.2019- 31.12.2019.
5.12 Ühe pakkumuse maksimaalne eelarve on 1200 eurot (ilma käibemaksuta). Sihtasutusel on
õigus vajadusel pakkumuse eelarvemahtu muuta.
5.13 Kõik tegevuste läbiviimisega seotud kulud peavad kajastuma pakkumuse hinnapakkumises
(lisa 2) ja peavad olema otseselt vajalikud pakkumuses kirjeldatud tulemuste
saavutamiseks.
5.14 Sihtasutus menetleb tähtajaks laekunud pakkumusi kuni 2 nädalat.
5.15 Töövõtulepingut (lisa 5) ei sõlmita pakkujatega, kes saavad sisulisel hindamisel
koondhindeks vähem kui 55 punkti.

6. Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimine
6.1. Sihtasutuse moodustatud hindamiskomisjon analüüsib kõiki esitatud pakkumusi,
vajadusel esitab pakkujale täpsustavaid küsimusi ja valib välja pakkumused, mida
hakatakse ellu viima.
6.2. Sisulisele hindamisele lähevad kõik tähtaegselt esitatud, digitaalselt allkirjastatud ja
kohustuslikke osi sisaldavad pakkumused. Hindamiskomisjon vaatab, kas pakkumus on
esitatud nõutud vormil (lisa1), pakkumuse tegevuste periood jääb lubatud ajavahemikku
ning pakkuja on esitanud ainult ühe pakkumuse. Juhul, kui ühelt pakkujalt on laekunud
rohkem kui üks pakkumus, menetletakse ajaliselt viimasena sihtasutusse saabunud
nõuetekohaselt vormistatud pakkumust.

6.3. Sisulise hindamise kriteeriumid
Sisulise hindamise käigus hinnatakse pakkumust järgmiste kriteeriumite alusel:
KRITEERIUM

Kriteeriumi osakaal
koondhindes

1. Pakkumuse ettevalmistamise kvaliteet

60

1.1. Pakkumuse põhjendatus ja vastavus eesmärkidele

20

1.2. Pakkumuse elluviimist kajastavate teavitustegevuste olemasolu ja 20
läbimõeldus
1.3. Kavandatud kulutuste tõhusus, vajalikkus ja põhjendatus 20
pakkumuse elluviimise seisukohast
2. Pakkumuse kavandatud mõju

40

2.1. Pakkumuse elluviimisega saavutatav laiem valdkondlik mõju

20

2.2. Pakkumuse elluviimisega saavutatav kogukondlik mõju

20

Hinne kokku

100

Sisulise hindamise läbimiseks peab pakkumuse keskmine hinne olema vähemalt 55 punkti.
Sihtasutus teavitab pakkujaid oma otsusest kahe nädala jooksul ja alustab pakkujatega
läbirääkimisi edasise koostöö korraldamiseks.
Sihtasutus sõlmib edukate pakkujatega töövõtulepingu (lisa 5), mille raames pakkuja korraldab
tegevuste edukaks elluviimiseks vajaliku, sealhulgas sihtrüma teavitamine üritustest, osalejate
registreerimine ja nimekirja(de) esitamine töövõtulepingus märgitud kontaktisikule ja tema
jooksev teavitamine võimalikest muudatustest jms.
Pärast elluviidavate tegevuste lõppemist esitab pakkuja hiljemalt kahe nädala jooksul
lõpparuande, kus hindab ellu viidud tegevusi, kasutades sisulise aruande vormi (lisa 3) ja lisab
osalejate nimekirja (lisa 4).

