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DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI TOETUS TAOTLUSTE 

HINDAMISMETOODIKA  

 

 

1. Taotluse hindamise kord  

 

1.1. „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord“ määruse (edaspidi määrus) 

raames esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse määruses toodud ning 

käesolevas hindamismetoodikas kirjeldatud hindamiskriteeriumite alusel.  

1.2. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hindab EASi ettevõtluskonsultant. 

1.3. EASil on õigus kaasata eksperte. 

1.4. Kõiki taotlusi hinnatakse käesoleva hindamismetoodika punktis 2 loetletud 

hindamiskriteeriumite 1 ja 2 ning nende alakriteeriumite lõikes hindeskaalade alusel.  

1.5. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4. Hinne 3 valitakse juhul kui projektis kirjeldatud asjaolud 

sobituvad sisult hinde 4 kirjelduses toodud aspektide ja hinde 2 kirjelduses toodud 

aspektide vahele. Hinne 1 valitakse juhul kui projektis kirjeldatud asjaolud sobituvad 

sisult hinde 2 kirjelduses toodud aspektide ja hinde 0 kirjelduses toodud aspektide vahele. 

1.6. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumite hinnete 

kaalutud keskmisest. Taotluse koondhinne ja hindamiskriteeriumite hinded arvutatakse 

täpsusega kaks (2) kohta peale koma. 

1.7. Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis on saanud 

koondhindeks vähemalt 2,50 ja ühtegi hindamishindamiskriteeriumitest 1-2 ei ole 

hinnatud hindega alla 2,00. 

1.8. Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 

2,50 või kui vähemalt üks hindamiskriteeriumitest 1-2 hinnatakse hindega alla 2,00. 

 

2. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud, hinnete kirjeldused  

 

1 

Projekti mõju meetme tegevuse eesmärkide saavutamisele ja projekti 

põhjendatust. 

Hinnatakse projekti mõju meetme tegevuste eesmärkide saavutamisele ja taotleja 

vajadust määruses ettenähtud tegevuste teostamiseks.  

50% 

4 Taotleja nägemus ettevõtte kitsaskohtadest, mille lahendamiseks kasutada digitaalsetel 

tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi, on taotluses esitatud süsteemselt, sisukalt ja 

arusaadavalt. Taotleja enda poolt välja toodud kitsaskohad on potentsiaalselt lahendatavad 

digitaalisete tehnoloogiate ja nende rakenduste abil. Taotleja on toonud välja vähemalt 

kaks kitsaskohta, mida saaks lahendada digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel. Taotlejal 

on põhjalik arusaam digitaliseerimise kitsaskohtade parendustegevuste mõjust oma 

ettevõtte toodete/teenuste lisandväärtuse kasvule. Projekti teostamine avaldab olulist mõju 

määruse eesmärkide saavutamisele. Projekti elluviimise vajadus on selgelt ja arusaadavalt 

põhjendatud.  

3 Vahepealne hinnang 
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2 Taotleja nägemus ettevõtte kitsaskohtadest, mille lahendamiseks kasutada digitaalsetel 

tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi, on taotluses kirjeldatud üldsõnaliselt. Taotleja enda 

poolt välja toodud kitsaskohad on osaliselt lahendatavad digitaalsete tehnoloogiate ja 

nende rakenduste abil. Taotleja on toonud välja ühe kitsaskoha, mida saaks lahendada 

digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel. Taotlejal on üldine arusaam digitaliseerimise 

kitsaskohtade parendustegevuste mõjust oma ettevõtte toodete/teenuste lisandväärtuse 

kasvule. Projekti teostamine avaldab määruse eesmärkide saavutamisele osalist mõju. 

Projekti elluviimise vajadus on põhjendatud üldsõnaliselt. 

1 Vahepealne hinnang 

0 Taotleja nägemus ettevõtte kitsaskohtadest, mille lahendamiseks kasutada digitaalsetel 

tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi on taotluses esitamata või ei ole asjakohane. Taotleja 

enda poolt välja toodud kitsaskohad ei ole lahendatavad digitaalsete tehnoloogiate ja nende 

rakenduste abil. Taotlejal ei ole arusaamist, kuidas digitaliseerimise kitsaskohtade 

parendustegevustel on mõju oma ettevõtte toodete/teenuste lisandväärtuse kasvule. Projekti 

teostamisel ei ole mõju määruse eesmärkide saavutamisele. Projekti elluviimise vajadus on 

ei ole põhjendatud. 
 

2 

Projekti kvaliteet 

Hinnatakse projekti meeskonnal ja projekti tegevustega kaasatud teenuse 

pakkujatel  olevate vajalike referentside ja kompetentside olemasolu, projekti 

finantseerimisvõimekust, projekti tegevuste ning eelarve realistlikkust, selgust ja 

kuluefektiivsust. 

50% 

2.1 
Taotleja meeskonna pädevus 
Hinnatakse ettevõttes projektiga seotud meeskonna liikmete kompetentsi ja projekti 

tegevuste jaotust 

30% 

4 

Meeskond on komplekteeritud kompetentsete isikutega (projektimeeskonnal on olemas 

teadmised ja varasem kogemus). Meeskonna liikmed ja rollid on läbimõeldud, liikmete 

kompetentsid toetavad projekti elluviimist. Taotluses toodud info põhjal saab hinnata, et 

projektimeeskond omab projekti elluviimiseks piisavalt teadmisi ja varasemat kogemust.  

3 Vahepealne hinnang 

2 

Meeskonna kompetents on projekti elluviimiseks piisav (projektimeeskonnal on osaliselt 

olemas teadmised ja varasem kogemus). Meeskonna kogemused näitavad rahuldavat 

võimekust tulemuste rakendamiseks. Meeskonnaliikmetel on analoogsete ülesannete või 

projektide täitmise kogemus vähene. 

1 Vahepealne hinnang 

0 

Projekti meeskonna kompetents on vähene (projektimeeskonnal ei ole varasemat kogemust 

ja teadmisi) ja see ei toeta projektis püstitatud eesmärkide saavutamist. 

Meeskonnaliikmetel puudub analoogsete ülesannete või projektide täitmise kogemus. 

Projekti meeskonna võimekus projekti tulemusi rakendada on tõendamata. 

2.2 

Projekti finantseerimisvõimekus, tegevuste ja eelarve realistlikus, selgus ja 

kuluefektiivsus 
Hinnatakse ettevõtet, tema võimet projekt ellu viia, projekti tegevuste ning eelarve 

realistlikkust, selgust ja kuluefektiivsust 

30% 

4 

Ettevõtte finantsvõimekus projekt ellu viia on väga hea. Projekti tegevuste elluviimiseks on 

piisavalt vabu vahendeid. Planeeritud eelarve on läbipaistev, arusadav ja piisavalt 

üksikasjalikult avatud. Taotleja on välisnõustajate osas teinud kuluefektiivse valiku 

(parima hinna ja kvaliteedi suhe on tagatud). 

3 Vahepealne hinnang 

2 Ettevõtte finantsvõimekus projekt ellu viia on keskmine. Taotleja peab leidma projekti 
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elluviimiseks täiendavaid vahendeid. Planeeritud eelarve on üldsõnaline, mistõttu ei ole 

tagatud piisavat läbipaistvust. Taotleja välisnõustajate valiku puhul ei ole ostetava teenuse 

maksumuse osas üheselt selge, kas on tagatud parim hinna ja kvaliteedi suhe. 

1 Vahepealne hinnang 

0 

Ettevõtte finantsvõimekus projekti ellu viia ei ole piisav. Taotlejal puuduvad 

finantsvahendid või võimalused täiendavate vahendite kaasamiseks. Planeeritud eelarve on 

ebarealistlik, kulud ei ole avatud, mistõttu ei saa hinnata nende vajalikkust ja põhjendatust.  

2.3 
2.3. Projekti tegevustega kaasatud teenuse pakkujatel  olevate vajalike 

referentside ja kompetentside olemasolu 
Hinnatakse isikuid, kes sisuliselt tööd teostavad. 

40% 

4 

Välisnõustajad omavad vähemalt kolme sarnase projekti teostamise kogemust. 

Välisnõustajatel on laialdased teadmised protsesside juhtimisest ja digitaalsetest 

tehnoloogiatest.  

3 Vahepealne hinnang 

2 
Välisnõustaja omavad vähemalt ühe sarnase projekti teostamise kogemust. Välisnõustajatel 

on mõningad teadmised protsesside juhtimisest ja digitaalsetest tehnoloogiatest.   

1 Vahepealne hinnang 

0 
Välisnõustajatel puudub vastava ala kompetents, haridus ja töökogemus. Välisnõustajate 

teadmised protsesside juhtimisest ja digitaalsetest tehnoloogiatest ei ole tõendatud. 

 


