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KESKKONNASÕBRALIKU INNOVATSIOONI ARENDAMINE 

INFORMATSIOONI- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA ABIL 

 

PÕHIPROJEKTI HINDAMISMETOODIKA 

 

1. Põhiprojekti taotluse hindamise kord  

1.1. Programmi tingimustele vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad taotlejast sõltumatud 

eksperdid.  

1.2. Iga taotluse vaatavad läbi kaks sõltumatut ja erapooletut EASi poolt määratud eksperti. 

Doonorpartnerlusprojekti puhul määrab ühe eksperdi EAS ja ühe eksperdi Innovation 

Norway.  

1.3. Sõltumatud eksperdid hindavad projekti eraldi vastavalt punktis 2 toodud 

hindamiskriteeriumitele.  

1.4. Taotlust hinnatakse skaalal 0 – 4. 

1.5. Taotluse koondhinne on kõigi hindamiskriteeriumite kaalutud keskmine hinne. 

1.6. Taotluse koondhinne ja hindamiskriteeriumite hinded arvutatakse täpsusega kaks (2) 

kohta pärast koma. 

1.7. Taotluste lõplik koondhinne moodustub ekspertide poolt antud koondhinnete 

aritmeetilisest keskmisest, mille põhjal koostatakse projektide paremusjärjestus.  

1.8. Kui kahe eksperdi poolt antud koondhinnete erinevus on suurem kui 30% kõrgemast 

punktide arvust, kasutatakse projekti sõltumatuks hindamiseks täiendavalt kolmandat 

eksperti. Sellisel juhul kujuneb taotluse hindamise lõplik koondhinne kahe lähima 

koondhinde aritmeetilisest keskmisest. 

1.9. Paremustjärjestatud taotluste loetelu (inglise keeles) ja taotluste hindamisaruanded 

esitab EAS MKMi poolt valdkonna asjatundjatest moodustatud valikukomisjonile ja 

NMFA-le (Norwegian Ministry of Foreign Affiars). 

1.10. Valikukomisjoni istungi töökeel on inglise keel.  

1.11. Valikukomisjon protokollib oma koosolekud. NMFA-le esitatakse protokolli kokkuvõte 

inglise keeles hiljemalt kaks nädalat pärast koosolekut. 
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1.12. Valikukomisjon vaatab läbi esitatud projektide paremusjärjestuse. Põhjendatud juhtudel 

võib valikukomisjon projektide paremusjärjestust muuta. Muudatuste põhjendus 

fikseeritakse valikukomisjoni koosoleku protokollis.  

1.13. Valikukomisjon esitab ettepaneku rahuldamisele kuuluvatest projektidest EASile. 

Rahuldamisele kuuluvad valikukomisjonilt taotluse rahuldamise ettepaneku saanud 

taotlused vastavalt pingerea järjekorrale, kuni taotlusvoorus toetusteks eraldatud 

vahendite lõppemiseni. Võrdsed hindamistulemused saanud projektide korral 

eelistatakse taotlust, mis on saanud enam punkte programmi punktis 17.10.1. nimetatud 

hindamiskriteeriumi eest. Juhul, kui esimesele hindamiskriteeriumile antud 

hindepunktid on samuti võrdsed, eelistatakse taotlust, mis on enam punkte saanud 

punktis 17.10.3 nimetatud hindamiskriteeriumi eest. 

1.14. EAS teeb valikukomisjoni ettepaneku alusel taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise 

või rahuldamata jätmise otsuse.  

1.15. Kui EAS muudab valikukomisjoni ettepanekut, informeerib ta asjakohaseid taotlejaid 

ja esitab neile põhjenduse.  

1.16. EASi poolt rahuldamisele kuuluva taotluse lõplik koondhinne peab olema vähemalt 

2,20 ja iga hindamiskriteeriumi hinne vähemalt 2,00 ja mille rahastamise summa ei ületa 

põhitoetusskeemile eraldatud eelarvet. 

1.17. Rahuldamisele ei kuulu taotlused, mis on saanud lõplikuks koondhindeks vähem kui 

2,20 või kui vähemalt ühe kriteeriumi hinne on väiksem kui 2,00. 

 

2. HINDAMISKRITEERIUMID JA SKAALAD 

 

Hindamine toimub 0-4 hindamisskaala alusel täisarvudes järgmiselt: 

 

“Suurepärane” /4 punkti – ekspertidele esitatud materjalid vastavad suurepäraselt hinnatava 

teema nõuetele. Ekspertidel ei ole taotlejale/partneritele täiendavaid soovitusi, taotlus ei vaja 

täiendamist. 

 

“Hea” /3 punkti – ekspertidele esitatud materjalid vastavad hästi hinnatava teema nõuetele. 

Ekspertidel on taotlejale/partneritele mõned soovitused taotluse täiendamiseks (teaduslikud, 

majanduslikud või üldised ettepanekud). 

 

“Piisav” /2 punkti – ekspertidele esitatud materjalide põhjal võib taotlust pidada rahuldavaks. 

Taotlust peab täiendama olulisel määral; ekspertidel on täiendavaid soovitusi ja ettepanekuid 

taotluse kvaliteedi tõstmiseks (soovitused ja ettepanekud märgitakse ära aruandes iga 

kriteeriumi juures). Ekspertide soovitused ja ettepanekud on taotlejale/partneritele 

kohustuslikud, kuid ei pruugi mõjutada projekti eelarvet või tegevusi. 

 

“Nõrk, kuid kohandatav” /1 punkt – ekspertidele esitatud materjalide põhjal võib taotlust 

pidada nõrgaks, kuna ei sisalda piisavalt materjali täieliku hinnangu andmiseks. Ekspertidel 

on aruandesse lisatud väga põhjalikud ettepanekud ja soovitused. Ekspertide soovitused ja 
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ettepanekud on taotlejale/partneritele kohustuslikud ja need vähendavad projekti eelarvet või 

tegevusi. 

 

“Ebapiisav” /0 punkti – ekspertidele esitatud materjalide põhjal võib taotlust pidada 

ebapiisavaks, kuna ei anna ülevaadet taotluse sisu kohta ja info on väga puudulik. Taotlus on 

ebapiisav ja võib uskuda, et projekti elluviimisega ei saada hakkama. Eksperdid ei näe mingit 

võimalust taotluse täiendamiseks piisaval määral. Eksperdid annavad siiski soovitusi 

taotlejale edaspidiseks tegevuseks. 

 

Hindamiskriteeriumites nimetatakse põhiprojekti käigus valmivat lahendust (tehnoloogia, 

toode, teenus) lühidalt Lahenduseks. 

 

Hindamiskriteeriumid, osakaalud ja kriteeriumi sisukirjeldus 

 

1. Lahenduse mõju meetme eesmärkide saavutamisele 40% 

1.1. Lahenduse mõju loodus-, majandus- ja/või sotsiaalkeskkonnale – osakaal 35% 

Alakriteeriumi raames hinnatakse, kuivõrd selge on planeeritava Lahenduse mõju loodus-, 

majandus- ja/või sotsiaalkeskkonnale ja kuivõrd kvaliteetselt on eelnimetatud mõju aspektid 

projektis sisuliselt analüüsitud ning esitletud. Samuti hinnatakse, kas mõju hindamisel on 

kasutatud üldtunnustatud metoodikaid ning kuivõrd viitavad mõju hindamise analüüsi 

tulemused projekti raames valmiva Lahenduse positiivsele mõjule loodus-, majandus- ja/või 

sotsiaalkeskkonnale. Lisaks peaks projektist selguma, millise konkurentsieelise annab 

eelnimetatud positiivne mõju Lahendusele turul.  

1.2. Lahenduse  eripära ja uuenduslikkus – osakaal 35% 

Alakriteeriumi raames hinnatakse, kuivõrd uuenduslik on planeeritav Lahendus 

(toode/teenus) nendel turgudel, võrreldes olemasolevate toodetega, kuhu hilisem 

müügitegevus suunatakse. Projekti tegevustest peab ilmnema, kas ja kuidas täidab 

planeeritav Lahendus turul puuduoleva(d) tühimiku(d). Lahendus võib alternatiivina 

eeltoodule pakkuda turule ka ainulaadset funktsioonide/lahenduste kombinatsiooni, mis 

kokku annab kliendile/kasutajale märkimisväärse lisandväärtuse. 

1.3. Projekti tegevuste mõju taotleja ja partnerite konkurentsi-, koostöövõimekuse ning 

kompetentsi suurenemisele – osakaal 30% 

Alakriteeriumi raames hinnatakse, kuivõrd toetab projekti meeskond, planeeritavate 

tegevuste kogum ning partnerluslepingus kokkulepitu projekti elluviijate 

koostöövõimekuse suurenemist ja konkurentsivõime kasvu rahvusvahelistel turgudel. 

Hinnatakse, kas tegevuste elluviimisse on kaasatud võimekad ja oma ala asjatundjad, 

kelle koostöös on potentsiaali sünergia ning täiendavate kompetentside arenemisele. 

Projekti tegevused peavad olema planeeritud viisil, et need toetaksid maksimaalselt  

usaldusliku ja pikaaegse partnerlussuhte arengut. 
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2. Lahenduse turupotentsiaal, majanduslik efektiivsus ja 

jätkusuutlikkus 

25%    

2.1. Lahenduse turupotentsiaal – osakaal 50% 

Alakriteeriumi raames hinnatakse, kui kõrge on Lahenduse turupotentsiaal, arvestades 

taotleja/partnerite teadmisi ja projektis olevat kirjeldust turu suurusest, selle kasvust, turu 

tänasest jaotumisest peamiste osalejate ja turustuskanalite vahel. Taotlejal ja partneritel 

peab olema terviklik, põhjendatud ja ambitsioonikas nägemus Lahenduse 

müügikanalitest, hinnamudelitest ja toote/teenuse mahtudest, mida toetavad ka projektis 

planeeritud tegevused. 

2.2. Lahenduse majanduslik tasuvus ja jätkusuutlikkus Mõju Eesti majanduskeskkonnale  

– osakaal 50% 

Antud alakriteeriumi puhul peavad projekti tegevused olema suunatud pikaajaliste 

eesmärkide saavutamiseks arvestusega, et tegevused tagavad arendustegevuste jätkamise 

ja kompetentsi säilimise ka peale projekti lõppu. Hinnatakse, kuivõrd head on projekti 

tasuvusnäitajad, arvestades ettevõtte/organisatsiooni (või konsortsiumi kui terviku) 

majanduslikku olukorda, ettevõtte ja ärivaldkonna keskmisi näitajaid. Taotleja ja 

partnerite poolt kasutav projekti tasuvusarvestuse metoodika peab olema asjakohane 

ning taotleja ärimudel olema täielikult kirjeldatud ja kaetud täies ulatuses toimivate 

partnerlussuhetega. Projekti tulemuste ärilise rakendamise kava peab olema läbimõeldud 

ja realistlik. 

3. Taotleja ja partnerite organisatsiooniline võimekus ning projekti 

ettevalmistuse kvaliteet 

35% 

3.1. Taotleja ja partnerite  organisatsiooniline võimekus (ettevõtte suutlikkus oma 

tegevust organiseerida, juhtida ning finantseerida) projekti teostamisel ning projekti 

käigus valmiva lahenduse ärilisel realiseerimisel – osakaal 40% 

Alakriteeriumi raames hinnatakse, kuivõrd kõrgtasemel on taotleja/partnerite personal, 

tehnoloogia, tootmis- ja äriprotsessid ning infrastruktuur, tagamaks tootmise vajalikus 

mahus ja kvaliteedis ka projekti prognoosides eeldatust suuremate mahtude korral. 

Taotleja müügi- ja turunduspersonali valdkondlik kogemus ning turu tundmine ja 

valmisolek olemasoleva müügivõrgustiku laiendamiseks peab võimaldama projekti 

tulemuste edukat kommertsialiseerimist. On oluline, et projekti elluviijad arvestaksid 

asjaoluga, et projekti tulemusena võib tekkida vajadus ärimudeli muutmiseks ja 

valmisolek taolisteks muudatusteks on organisatsioonis olemas. 

3.2. Taotleja ja partnerite finantsvõimekus (finantsressursside olemasolu ja üldine 

finantsseisund projekti eesmärkide saavutamiseks) – osakaal 30% 

Hinnatakse, milline on taotleja/partnerite finantsvõimekus projekti elluviimiseks ja 

tulemuste kommertsialiseerimiseks, tuginedes esitatud finantsnäitajatele ning -

prognoosidele. Omafinantseeringuks vajalikud vahendid peavad olema tagatud ja 
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jooksvate kohustuste katmine ei tohi ohustastada projekti ning ettevõtte strateegia 

elluviimist. Hindamise käigus hinnatakse ka projekti teostamise venimise või 

kommertsialiseerimise plaani katkemise riski ebapiisavate finantsvahendite tõttu. 

3.3. Projekti ettevalmistuse kvaliteet – osakaal 30 % 

Taotluse põhjal hinnatakse, kuivõrd põhjalikult on taotleja ja partnerid projekti ning selle 

tegevused ette valmistanud. Taotluses ning taotlusega kaasnevates dokumentides esitatud 

eeldused ning nendel põhinevad prognoosid peavad olema realistlikud. Hinnatakse 

projekti kulude eelarve lahtikirjutuse ja läbimõelduse detailsust ning kas eeltoodu on 

planeeritud tegevuste elluviimiseks optimaalne. Planeeritavad kulud peavad olema 

asjakohased, projektis selgelt välja toodud, realistlikud ning põhjendatud. 

 

Lisakriteerium, mis annab 10% koondhindele lisaks  

Projekti suunatus koostööle Norra partneritega 

Boonuskriteerium lisandub koondhindele, kui projekti on kaasatud üks või mitu Norra 

partnerit ja planeeritud koostöö on tegevuste lõikes läbimõeldud ning tõhus. Partnerlusel 

peab olema pikaajalise koostöö potentsiaal läbi asjaolu selle, et projekt tugineb otseselt 

taotleja ja partnerite vajadustele ning piisavalt tõendatud turunõudlusel. Hinnatakse, kas 

taotleja kaasab projekti arendustöö ettevalmistusse ja -protsessi olemasolevaid ning uusi 

partnereid. Arendustöö ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi peab olema kaasatud 

senisest oluliselt aktiivsemalt olemasolevaid või ka potentsiaalseid kliente Norras. 

 

Põhiprojekti kriteeriumid, mida ekspert peab analüüsima, kuid skaala järgi hindamist 

ei ole vaja: 

Põhiprojekti tingimus, mis põhiprojektis peab olema täidetud Jah  Ei  

1. Kui põhiprojekti ettevalmistamiseks oli läbi viidud väikeprojekt, siis 

põhiprojekti eesmärk ja tegevused lähtuvad väikeprojekti tulemustest.  

  

2. On tehtud analüüs, mille tulemusena on selgunud, et toetus avaldab igale 

projektis osalevale suurele ettevõttele ergutavat mõju, juhul kui suur 

ettevõte taotleb enda tegevuste elluviimiseks Teadus- ja arendusprojektile 

antavat abi grupierandi määruse alusel.  Analüüs peab olema tehtud iga 

suure ettevõttekohta eraldi. 

Toetust loetakse projektile ergutavat mõju omavaks kui vähemalt üks 

järgmistest kriteeriumitest on täidetud: suureneb oluliselt projekti/ 

tegevuse maht, ulatus, investeeritud summa või kiireneb oluliselt 

projekti/tegevuse lõpuleviimine. 

  

3. Projekti käigus tekkiva intellektuaalomandi õigused (IO) peavad olema 

partnerluslepingus selgelt sätestatud ja peavad olema kooskõlas riigiabi 

reeglitega. 

  

4. Kui taotleja või vähemalt üks projekti partner taotleb teadus-ja 

arendustoetuseks antavat abi, siis projekti sisuks on vaid tootearendus. 

Projekti käigus tekkivad tooted ei tohi olla kommertsialiseerimiseks 

valmis. Juhul kui projekti käigus tekkinud prototüübi kavatsetakse müüa, 
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siis müümine peab olema põhjendatud ja vastama grupierandi määruse 

tootearenduse definitsiooni tingimustele. Sellisel juhul saadud tulu peab 

olema toetuse summast välja arvatud.  

 


