
Tegevuse 
“Rakendusuuringute 

toetamine nutika 
spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades“hindamis-
ja valikumenetluse juhend

Mariann Saaliste 24.11.2015



Taotluste esitamine ja 
menetlemine (1/1)

• Enne taotluste hindamist kontrollib rakendusüksus 
taotleja ja taotluse vastavust tegevuse määruses 
sätestatule. 

• Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva
taotluse esitamisest rakendusüksusele, mis pikeneb
lisateabe küsimiseks või puuduste kõrvaldamiseks 
määratud aja võrra. 

• Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, lõpetab 
rakendusüksus taotluse menetlemise.



Hindamise korraldamine (1/1)

• Taotlusi hindab meetme juhtkomisjon, kes kaasab 
hindamiseksperdid.

• Hindamiskoosolekul arutatakse taotlusi, mis on 
vastavaks tunnistatud hiljemalt juhtkomisjoni 
koosolekule eelneva kuu viimasel tööpäeval ning 
mis enne koosolekut on ekspertide poolt hinnatud.

• Taotluste hindamine toimub juhtkomisjoni korralistel 
koosolekutel kord kuus.



Hindamiskriteeriumid

Kriteerium Kaal
Lävend

1. Projekti mõju meetme eesmärkide 
saavutamisele 

30% 3 punkti

2. Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus 30% 2,5 punkti

3. Projekti põhjendatus ja teostatavus 30% 2,5 punkti

4. Projekti mõju läbivatele teemadele 10% 2,5 punkti



HINDAMISE I ETAPP

• Hindamise I etapis toimub taotluste individuaalne 
hindamine (5-palli süsteemis, sammuga 0,5 punkti)

– 2. ja 3.kriteerium – 2 valdkondlikku eksperti

– ´1. ja 4.kriteerium – 1 sõltumatu ekspert

• Taotluses on taotlejal võimalik ära näidata kuni 3 
retsensenti, keda taotleja soovib kindlasti välistada 
hindajate hulgast.



HINDAMISE II ETAPP 
Hindamiskoosolek (1/1) 

• Hindamise II etapis toimub juhtkomisjoni koosolek.

• Kriteeriumite 2 ja 3 osas võtab juhtkomisjon aluseks 
ekspertide poolt kriteeriumitele antud 
koondhinnete keskmised. 

• Kriteeriumite 1 ja 4 hinded otsustab juhtkomisjon 
koosolekul kriteeriume 1 ja 4 hinnanud eksperdi 
ettepaneku alusel. 

• Koondhinde moodustamiseks liidetakse kõigi 
hindamiskriteeriumite kaalutud hinded.

• Vajadusel võib juhtkomisjon põhjendatud juhtudel 
muuta kriteeriumite 2 ja 3 hinnet kuni 0,5 punkti 
eeldusel, et vähemalt ühe eksperdi hinded ületavad 
lävendi.



Rahastamisettepaneku tegemine 
(1/1)

Ettepanek võib olla:

– rahuldada taotlus taotletud mahus

– rahuldada taotlus taotletust väiksemas mahus või

– jätta taotlus rahuldamata. 

Juhtkomisjon võib teha ettepaneku 

– projektidele täiendavate tingimuste seadmiseks.

– taotlejatega läbirääkimiste pidamiseks toetuse 
suuruse ja taotluse sisu osas.



Rahastamisettepaneku tegemine 
(1/2)

• Läbirääkimiste tulemusena taotluse hindamistulemused 
ei muutu. Pärast läbirääkimisi tuleb taotlejal 
vajadusel taotlust täiendada. 

• Taotluse osalise või tingimusega rahuldamise 
otsuse võib rakendusüksus teha vaid taotluse esitaja 
nõusolekul.

• Kui taotleja ei ole taotluse väiksemas mahus või 
kõrvaltingimustega rahuldamisega nõus, teeb 
rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
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