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E-VEOSELEHE TOETUSMEETME TAOTLUSTE HINDAMISMETOODIKA  

 

 

1. Taotluse hindamise kord  

 

1.1. Määruse „E-veoselehe teenusearenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja 

kord“  (edaspidi määrus) raames esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse 

määruses toodud ning käesolevas hindamismetoodikas kirjeldatud hindamiskriteeriumite 

alusel.  

1.2. Meetme raames esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlusi hindab Ettevõtluse ja 

Innovatsiooni Sihtasutus, kaasates nõuandva õigusega hindamiskomisjoni ning vajadusel 

eksperte. Taotlust hindab EIS ettevõtluskonsultant, vormistades ettepaneku 

hindamiskomisjonile. Projektide lõplik hindamine toimub hindamiskomisjonis. 

1.3. Hindamiskomisjon lähtub enda töös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt 

kinnitatud hindamiskomisjoni töökorrast. 

1.4. Taotlusi hinnatakse kõigi käesoleva hindamismetoodika punktis 2 loetletud 

hindamiskriteeriumide ja nende alakriteeriumide lõikes hindeskaalade alusel.  

1.5. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4. Hindamisel valitakse hinne, mille kirjelduses enamik 

aspekte vastab projektis esinevatele asjaoludele. 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 hindamiskriteeriumide ja 

alakriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest. Taotluse koondhinne ja 

hindamiskriteeriumite hinded arvutatakse täpsusega kaks (2) kohta peale koma.  

1.7. Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis käesoleva 

hindamismetoodika punktis 2 toodud valikukriteeriumide alusel on saanud koondhindeks 

vähemalt 2,5 ja iga punktis 2 toodud valikukriteeriumi lõikes vähemalt 2,0.  

1.8. Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 2,50 

või kui vähemalt üks käesoleva valikumetoodika punktis 2 loetletud valikukriteeriumidest 

hinnatakse hindega alla 2,0.  

1.9. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus reastab taotlused lõpliku paremusjärjestuse 

saamiseks hindamiskomisjonis saadud koondhinnete põhjal pingeritta alates suurima 

koondhinde saanud taotlusest. Võrdse koondhinde saanud taotluste korral saab pingereas 

kõrgema koha määruse § 16 lõikes 4 nimetatud valikukriteeriumis kõrgema hinde saanud  

taotlus. Juhul kui ka § 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud valikukriteeriumi hinne on sama, saab 

pingereas kõrgema koha määruse § 16 lõike 1 punktis 3 nimetatud valikukriteeriumis 

kõrgema hinde saanud taotlus. 

1.10. Hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele ettepaneku rahuldada taotlus taotletud 

mahus, rahuldada taotlus taotletust väiksemas mahus või jätta taotlus rahuldamata.    

1.11. Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku projektile täiendavate tingimuste seadmiseks 

või projekti etapiviisiliseks rahastamiseks.  
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2. Taotluse hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud, hinnete kirjeldused  

 

1 

Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele  
Hinnatakse projekti tegevuste mõju toetuse andmise eesmärgi, väljund- ja 

tulemusnäitaja saavutamisele mille raames hinnatakse projekti panust toetuse andmise 

eesmärkide ja näitajate saavutamisele. 

50% 

4 

Projektis tehtavad arendused on põhjalikult kaardistatud ja tegevuste tegemine on detailselt läbi mõeldud.  

Projektis arendatakse kaubaveoteabe andmevahetusplatvormi, mis vastab eFTI määruses sätestatud nõuetele ja 

seeläbi luuakse terviklikult toimiv e-veoselehe andmevahetusplatvorm, mis toimib andmevahetusteenusena. 

Planeeritakse jätkusuutliku andmevahetusplatvormi arendamist, mis võimaldab laiemat kasutusvõimalust ja 

kliendigruppe haarata. Selgelt on planeeritud järeltegevused, mille tulemuseks on lisafunktsionaalsused (nt. 

veokiinfo, juhiinfo). Andmevahetusplatvormil on rahvusvaheline potentsiaal ja mõõde (vähemalt 3 keeles 

kasutatav täisfunktsionaalsuses).  

Projekti turundusplaan on detailselt planeeritud ja läbi on mõeldud turundustegevused uuele teenuse klientide 

leidmiseks. Projekt on suunatud taotleja põhitegevusalale. Projekti elluviimine avaldab märkimisväärset mõju 

taotleja äritegevusele (olemas on kliendibaas, sh. maksvad kliendid on olemas e-veoselehe teenusel, kasutades 

tarkvaralist lahendust) Projekti tulemina suureneb taotleja konkurentsivõime oluliselt. 

3 Vahepealne hinnang 

2 

Projektiga valmib elektrooniline kaubaveoteabe andmevahetusplatvorm, mis vastab suurel määral eFTI 

sätestatud nõuetele ja väheste täiendavate tegevuste tulemusel suudab taotleja pakkuda e-veoselehe 

andmevahetusteenust. 

Projektis tehtavad arendused on kaardistatud, kuid e-veoselehe andmevahetusteenuse täismahus käivitamine 

eeldab täiendavaid tegevusi projekti järgselt. Lisafunktsionaalsusi loovaid järeltegevusi ei ole planeeritud, 

samas järeltegevuste abil planeeritakse luua tarkvarale rahvusvaheline potentsiaal ja mõõde (vähemalt kaks 

keelt). 

Projekti turundusplaanis on üldiselt planeeritud turundustegevused uuele teenuse klientide leidmiseks.  

Projekt on seotud taotleja kõrval tegevusalaga. Projekti tulemuste rakendamise plaanis on ebakõlasid. Projekti 

teostamine avaldab taotleja äritegevusele keskpärast mõju. Taotlejal on varasem kliendibaas sarnastes 

tegevustes (nt. veondus ja kullerteenus) ning ta omab  tarkvaralist lahendust selleks.  

Projekti tulemina paraneb taotleja konkurentsivõime keskmisel määral. Projekti jätkutegevused on üldiselt 

planeeritud. 

1 Vahepealne hinnang 

0 

Projektis ei arendata või arendatakse vähesel määral/osaliselt elektrooniline kaubaveoteabe 

andmevahetusplatvormi. Arendus vajab edaspidi (projektiväliselt) märkimisväärseid täiendusi, mille tulemusel 

saaks taotleja pakkuda e-veoselehe andmevahetusteenust.  

Projektis tehtavad arendused on osaliselt kaardistamata ja e-veoselehe andmevahetusteenuse täismahus 

käivitamine eeldab märkimisväärseid täiendavaid tegevusi projekti järgselt. Järeltegevusi ei nähta ette ja 

lisafunktsionaalsuse arendamine edaspidi ei ole plaanis. Tarkvaral rahvusvahelist potentsiaali ja mõõdet ette ei 

nähta.  

Projektil turundusplaan puudub. Projekt pole seotud taotleja tegevusalaga. Taotluses esitatud eesmärgid on 

ebarealistlikud ja nende saavutamine projekti lõpuks ei ole tõenäoline. Risk, et projekti elluviimine ja 

tulemuslik realiseerimine satub ebapiisava ettevalmistustöö ning analüüside nõrkuse tõttu ohtu, on kõrge. 

Projekti mõju taotleja äritegevusele on ebaoluline või vähene. Varasem kliendibaas puudub. Projekti käigus 

algatatud tegevused ei toeta ettevõtte konkurentsivõime kasvu ega pikaajaliste eesmärkide saavutamist. 

Projekti jätkutegevusi ei ole planeeritud või on nende elluviimine ebarealistlik 
 

2 

Taotleja võimekus viia ellu projekt ja projekti jätkutegevused   
Hinnatakse taotleja võimekus projekti tegevuste tegemiseks mille raames 

hinnatakse, kuidas on tagatud kvalifikatsioon, jätkusuutlikus, organisatsioonilised ja 

tehnilised eeldused ning riskide juhtimise oskus. 

20% 

2.1 
Taotleja meeskonna pädevus 
Hinnatakse projektiga seotud inimeste teadmisi ja oskusi. 

50% 

4 

Meeskond on komplekteeritud kompetentsete liikmetega (projektimeeskonnal on olemas teadmised ja varasem 

kogemus). Meeskonna liikmed ja rollid on läbimõeldud ning selgelt jagatud, liikmete kompetentsid toetavad 

projekti elluviimist. Taotluses toodud info põhjal saab väita, et projektijuht ja meeskond omavad projekti 
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elluviimiseks piisavalt teadmisi ja varasemat kogemust. Olemas on varasem mitmete sarnaste projektide 

juhtimise kogemus. Meeskond ja töömaht on vastavuses.  

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. 

Meeskonnaliikmete kogemus analoogsete ülesannete või projektide täitmise, on vähene. Rollide ja vastutuse 

jagamises osas on küsitavusi. Meeskond ja töömaht on ei ole tasakaalus. 

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 meeskonnaliikmete võimekus projekti tulemusi rakendada on nõrk. 

Rollid ja vastutus ei ole jagatud. Meeskond ja töömaht ei ole vastavuses.  

2.2 

Taotleja võimekus projekt ellu viia (organisatsiooniline võimekus, 

finantsvõimekus, projekti jätkutegevused) 

Hinnatakse ettevõtet, tema võimet projekt ellu viia. Jätkusuutlikus, tehnilised 

eeldused ning riskide juhtimise oskus 

50% 

4 

Taotlejal on kasutada kõik vajalikud ressursid (toimivad protsessid ja taristu) tagamaks projekti edukas 

läbiviimine ning hilisem teenuse müük. Finantsvõimekus projekt ellu viia on väga hea, on piisavalt vabu 

vahendeid, et teostada projekti tegevused ja ka jätkutegevused. Riskid on läbi mõeldud, maandamistegevused 

kavandatud, riskide realiseerumisel on ettevõttel piisav puhver, et projekti jätkata ning tema tavapärasele 

äritegevusele ei avaldada see olulist mõju.  

3 Vahepealne hinnang 

2 

Projektimeeskonna käsutuses olev taristu, sh protsessid vajab laiendamist ja tugevdamist.  Finantsvõimekus 

projekt ellu viia on keskmine. Taotlejal jagub vahendeid projekti elluviimiseks, aga jätkutegevusteks peab 

vahendeid juurde hankima, samas juurde hankimine on teostatav. Riskid on läbi mõeldud osaliselt, 

läbimõeldud riskide osas on maandamistegevused kavandatud. Riskide realiseerumisel on projekti jätkamine 

küsitav. 

1 Vahepealne hinnang 

0 

Olemasolevat taristut saab meeskond projekti tegevusteks kasutada vaid osaliselt või see puudub täielikult. 

Ettevõtte võimekus arendusprojekti juhtida on kesine. Finantsvõimekus projekt ellu viimiseks puudub.  

Jätkutegevusteks ei ole vahendeid. Riskid ei ole läbimõeldud. Riskide maandamistegevused puuduvad või ei 

ole adekvaatsed. Riskide realiseerumisel on oluliselt häiritud ettevõtte tavapärane majandustegevus.  

 

3 

Projekti kvaliteet 
Hinnatakse projekti tegevuste põhjendatust ja kuluefektiivsust, mille raames hinnatakse projekti 

realistlikkust ning kas ettenähtud tegevused ja lahendused on piisavalt kuluefektiivsed väljundite 

ja tulemuste saavutamiseks 

30% 

4 

Projektiplaan on loogiline ja terviklik. Projekti eesmärgid on selgelt kirjeldatud ning neid on võimalik  hinnata. 

Projekt on jagatud loogilisteks etappideks, mis võimaldavad vajadusel teha vajalikke muudatusi projekti 

eesmärkide saavutamiseks. Ajakava on loogiline, selles on arvestatud piisav varu ettenägematute viivituste 

tarbeks. Projekti eelarve on koostatud detailselt ja läbipaistvalt ning kulud toetavad selgelt projekti elluviimist. 

Projektiplaanis sisalduvad finantsprognoosid on realistlikud ja turundusplaanis on selgelt planeeritud 

asjakohased tegevused, vastutajad, ressursid ja tähtajad saavutamaks finantsprognoosides toodud eesmärke.  

3 Vahepealne hinnang 

2 

Projektiplaanis on küsitavusi, samas üldiselt on vajalik info olemas. Projekti eesmärgid on piisavalt selged, 

kuid projekti tulemused ei ole üheselt hinnatavad ja mõõdetavad. Ajakava on üldiselt realistlik, kuid ei jäta 

võimalike ootamatuste tarbeks varu. Projekti eelarve ei ole avatud piisava detailsuse ning läbipaistvusega. 

Projektiplaanis sisalduvad finantsprognoosid on üldjoontes realistlikud ja turundusplaanis on tegevused 

planeeritud üldiselt. Küsitavusi esineb vastutajate ja/või ressursside ja/või tähtaegade osas, mistõttu võib 

finantsprognoosides toodud eesmärkide saavutamine vajada korrigeerivaid tegevusi.  

1 Vahepealne hinnang 

0 

Projektiplaan on üldsõnaline ja pealiskaudne. Projekti eesmärgid on ebaselged, tulemused ei ole mõõdetavad. 

Ajakavas ei ole piisavalt varu erinevate ootamatute asjaolude puhuks. Projekti vaheetapid ei ole selgesti 

eristatavad. Projekti eelarve ei ole läbipaistev. Finantsprognoosid ja turundusplaan puuduvad või ei ole need 
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asjakohased eesmärkide saavutamiseks. Puudub informatsioon vastutajate ja/või ressursside ja/või tähtaegade 

osas, mistõttu finantsprognoosides toodud eesmärkide saavutamine vajada korrigeerivaid tegevusi. 

 


