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EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM „GREEN ICT“ TÄIENDAVATE 

TEGEVUSTE VOOR 

 

HINDAMISMETOODIKA 

 

1. Taotluse hindamise kord  

 

1.1. Programmi tingimustele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab Ettevõtluse ja 

Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi sihtasutus), kellel on õigus hindamisprotsessi kaasata 

taotlejast, partneri(te)st ja taotlusest sõltumatuid eksperte.  

 

1.2. Taotlusi hinnatakse vastavalt punktis 2 toodud hindamiskriteeriumitele.  

 

1.3. Hindaja küsimustele vastab taotleja kirjalikult e-posti teel või vajadusel suuliselt 

läbiviidava intervjuu käigus. 

 

1.4. Täiendavate tegevuste vooru taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

1.4.1. Lahenduse mõju eelnevalt rahastatud projekti eesmärkidele – osakaal koondhindest 

25%; 

1.4.2. Projekti teostatavus – osakaal koondhindest 25%; 

1.4.3. Taotleja ja partnerite võimekus – osakaal koondhindest 25%;  

1.4.4. Täiendava tegevuse suunatus eelnevalt rahastatud projekti tulemuste võimestamisele – 

osakaal koondhindest 25%. 

 

1.5. Taotlust 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 hinnete 

kaalutud keskmisest. 

 

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

kohta pärast koma.  

 

1.8. Taotluste koondhinnete põhjal koostatakse projektide paremusjärjestus.  

 

1.9. Projektide paremusjärjestuse vaatab läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

(MKM) poolt moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad esindajad MKMist, 

sihtasutusest ja Innovation Norway’st. Tervisetehnoloogiate arendamise taotluste 

läbivaatamisel kaasatakse hindamiskomisjoni hääleõigusliku liikmena 
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Sotsiaalministeeriumi esindaja. Riikliku kontaktasutuse ja Norra Välisministeeriumi 

esindajad kutsutakse hindamiskomisjoni koosolekutele vaatlejatena. Taotluste loetelu ja 

taotluste hindamisaruanded esitatakse lisaks hindamiskomisjonile ka vaatlejatele. 

 

1.10. Hindamiskomisjoni töökeel on inglise keel.  

 

1.11. Hindamiskomisjoni koosolekud protokollitakse. Norra Välisministeeriumile esitatakse 

protokolli kokkuvõte koos positiivse finantseerimisotsuse saanud toetuse saajate 

nimekirjaga inglise keeles hiljemalt kaks nädalat pärast toetuse määramise otsuse 

tegemist. 

 

1.12. Hindamiskomisjon vaatab läbi esitatud projektide paremusjärjestuse. Põhjendatud 

juhtudel võib hindamiskomisjon projektide paremusjärjestust muuta. Muudatuste 

põhjendus fikseeritakse hindamiskomisjoni koosoleku protokollis.  

 

1.13. Hindamiskomisjoni töö tulemusena valmiv ettepanek on konsensuslik. Kui üksmeele 

saavutamine hindamiskomisjonis ei ole võimalik, on otsustav hääleõigus Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumil. 

 

1.14. Hindamiskomisjon teeb ettepaneku sihtasutusele taotluste rahuldamiseks või 

rahuldamata jätmiseks. Rahuldamisele kuuluvad käesoleva hindamismetoodika punktis 

1.18. nimetatud tingimustele vastavad ning hindamiskomisjonilt taotluse rahuldamise 

ettepaneku saanud taotlused vastavalt pingerea järjekorrale, kuni taotlusvoorus 

toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni. Võrdsed hindamistulemused saanud 

projektide korral eelistatakse doonorpartnerlusprojekti taotlust, mis on saanud enam 

punkte programmi punktis 1.4.1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest. Juhul, kui 

nimetatud hindamiskriteeriumile antud hindepunktid on samuti võrdsed, eelistatakse 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtja poolt esitatud taotlust. Juhul, kui hindepunktid 

jäävad võrdseteks, eelistatakse taotlust, mis on enam punkte saanud punktis 1.4.4. 

nimetatud hindamiskriteeriumi eest. 

 

1.15. Sihtasutus teeb hindamiskomisjoni ettepaneku alusel taotluste rahuldamise, osalise 

rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.  

 

1.16. Kui sihtasutus ei nõustu hindamiskomisjoni ettepanekuga, tagastatakse paremusjärjestus 

hindamiskomisjonile uuesti ülevaatamiseks. Sihtasutus võib paremusjärjestuse 

hindamiskomisjonile täiendavaks ülevaatamiseks tagastada järgmistel juhtudel: 

1.16.1. pingereas oleva/te) taotlus(t)e kohta on laekunud informatsiooni, mis kannab endas 

finantsriski ning mõjutab taotlusele antud koondhinnet ja paiknemist pingereas; 

1.16.2.  hindamiskomisjoni poolt antud hinded ning põhjendused ei ole omavahelises 

kooskõlas ning vajavad täiendavat ülevaatamist. 

 

1.17. Kui taotluste paremusjärjestus on hindamismetoodika punktide 1.16.1 või 1.16.2 

alusel tagastatud hindamiskomisjoni, siis vaatab komisjon täiendavalt üle nii taotlused, 

neile antud punktid kui ka paiknemise pingereas. Täiendava hindamise tulemusena 

esitatakse taotluste pingerida uuesti sihtasutuse juhatusele. 
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1.18. Sihtasutuse poolt kuuluvad rahuldamisele taotlused, mille lõplik koondhinne on 

vähemalt 2,50 ja iga hindamiskriteeriumi hinne vähemalt 2,00. Taotlused kuuluvad 

rahuldamisele vastavalt hindamise tulemusena tekkinud pingereale kuni voorule 

eraldatud vahendite lõppemiseni. 

 

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

2,50 või kui vähemalt ühe hindamiskriteeriumi 1 – 4 hinne on madalam kui 2,00. 

 

 

2. HINDAMISKRITEERIUMID JA SKAALAD 

 

Hindamine toimub 0-4 hindamisskaala alusel täisarvudes järgmiselt: 

 

“Suurepärane” (4 punkti) – taotluse materjalid vastavad suurepäraselt hinnatava 

alakriteeriumi kirjeldusele.  

 

“Hea” (3 punkti) – taotluse materjalid vastavad hästi hinnatava teema nõuetele.  

 

“Piisav” (2 punkti) – esitatud materjalide põhjal võib taotlust pidada piisavaks.  

 

“Nõrk” (1 punkt) – taotluses esitatud materjalide põhjal võib taotlust pidada nõrgaks, kuna ei 

sisalda piisavalt materjali täieliku hinnangu andmiseks.  

 

“Ebapiisav” (0 punkti) – esitatud materjalide põhjal võib taotlust pidada ebapiisavaks, kuna 

info on puudulik ega anna ülevaadet taotluse sisu kohta.  

 

! Hindamiskriteeriumites nimetatakse projekti käigus valmivat või kasutusele võetavat 

tehnoloogiat, toodet või  teenust lühidalt Lahenduseks. 

 

Hindamiskriteeriumid, osakaalud ja kriteeriumide sisukirjeldused: 

1 
Lahenduse mõju eelnevalt rahastatud projekti eesmärkide ja tulemuste 

saavutamisele 
25% 

4 

Taotleja on projektiplaanis põhjalikult, sisukalt ja arusaadavalt kirjeldanud täiendava tegevuse 

olemust ja elluviimise vajadust. Täiendav tegevus tuleneb eelnevalt rahastatud projektist, tegevus 

on uus või projekti seniseid tegevusi täiendav ning seos kahe projekti vahel on ilmne ja loogiline. 

Täiendava tegevuse elluviimine avaldab olulist mõju eelnevalt rahastatud projekti eesmärkide 

saavutamisele. Täiendava tegevuse majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju planeeritud 

näitajad täiendavad eelnevalt rahastatud projekti tulemusnäitajaid, suurendades seeläbi algse 

projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele tervikuna. 

3 Vahepealne hinnang 

2 

Taotleja on projektiplaanis üldsõnaliselt kirjeldanud täiendava tegevuse olemust ja elluviimise 

vajadust. Planeeritud tegevus tuleneb eelnevalt rahastatud projektist, kuid seos projektide vahel 

on nõrk või ei ole üheselt arusaadav. Täiendava tegevuse elluviimine avaldab mõningast mõju 

eelnevalt rahastatud projekti eesmärkide saavutamisele. Täiendava tegevuse majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnamõju planeeritud näitajad täiendavad vähesel määral eelnevalt rahastatud 

projekti mõõdikuid, kuid jäävad pigem tagasihoidlikuks. 

1 Vahepealne hinnang 

0 Taotleja ei ole projektiplaanis piisavalt kirjeldanud täiendava tegevuse olemust ja elluviimise 
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vajadust. Täiendav tegevus ei ole seotud eelnevalt rahastatud projekti tegevustega, selle 

elluviimine ei avalda mõju eelnevalt rahastatud projekti eesmärkide saavutamisele. Täiendava 

tegevuse majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju planeeritud näitajad ei täienda eelnevalt 

rahastatud projekti mõõdikuid ega suurenda algse projekti mõju meetme eesmärkide 

saavutamisele. 

 

2 Projekti teostatavus  25% 

4 

Projektis plaanitud tegevused on kavandatud ajakava raames teostatavad. Ajakava on loogiline, 

selles on arvestatud piisav varu ettenägematute viivituste tarbeks. Lahendus (tootearendus ja/või 

investeeringuna uue tehnoloogia kasutuselevõtt) on plaanitud ajaraamis tehniliselt teostatav. 

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

projekti eesmärkide saavutamiseks. Taotleja on ette näinud projekti elluviimisega seonduvad 

riskid ning kavandanud asjakohased maandamismeetmed.  

3 Vahepealne hinnang 

2 

Projektis plaanitud tegevused on kavandatud ajakava raames tõenäoliselt teostatavad. Ajakava 

võib üldiselt pidada realistlikuks, kuid see ei jäta võimalike ootamatuste tarbeks piisavat varu. 

Lahendus (tootearendus ja/või investeeringuna uue tehnoloogia kasutuselevõtt) on tehniliselt 

teostatav, kuid selles esinevad ajakavast tulenevad riskid, mis võivad ohustada projekti 

eesmärkide saavutamist. Taotleja on ette näinud mõningaid projekti elluviimisega seonduvaid 

riske ning kavandanud piisavad maandamismeetmed. 

1 Vahepealne hinnang 

0 

Projektis plaanitud tegevused ei ole kavandatud ajakavas teostatavad. Ajakava ei ole realistlik, see 

ei sisalda piisavat ajavaru erinevate ootamatute asjaolude puhuks. Lahendus ei ole kavandatud 

ajaraamis tehniliselt teostatav. Taotleja ei ole ette näinud riske või on need ebapiisavalt 

maandatud.  

  

3 Taotleja ja partnerite võimekus  25% 

4 

Taotlejal (ja partneritel) on väga hea finantsvõimekus, mis on piisav kindlustamaks taotluses 

toodud tegevuste elluviimiseks vajaliku omafinantseerimise ja projekti eesmärkide saavutamise. 

Finantsriskide realiseerumisel on ettevõttel piisav puhver, et projekti jätkata ning need ei avalda 

tavapärasele äritegevusele olulist mõju. Projekti meeskond on kompetentne, liikmetel on olemas 

varasemad teadmised ja kogemused Lahendusega seonduvates väljakutsetes. Meeskonna liikmed 

ja rollid on läbimõeldud, liikmete tehnilised kompetentsid toetavad projekti elluviimist. Kui 

projekti elluviimisse on kaasatud partner, on partneri roll läbimõeldud, planeeritud koostöö toetab 

igakülgselt projekti elluviimist ja on suunatud pikaajalisele koostööle. Taotluses toodud info 

põhjal saab hinnata, et projektimeeskonda on vajaminevad teadmised ja kogemused kaasatud 

parimal võimalikul viisil.  

3 Vahepealne hinnang 

2 

Taotlejal (ja partneritel) on piisav finantsvõimekus, et kindlustada taotluses toodud tegevuste 

omafinantseerimine ja projekti eesmärkide saavutamine. Projekti ebaõnnestumise korral on 

võimalik jätkata tavapärase äritegevusega. Projekti meeskonna teadmised ja kogemused tervikuna 

toetavad piisaval määral projekti elluviimist. Meeskonna liikmed ja rollid ei ole täiel määral läbi 

mõeldud, tehnilist kompetentsi võib pidada rahuldavaks ning projekti elluviimise käigus võib 

tekkida vajadus lisakompetentsi kaasamiseks. Kui projekti tegevustesse on kaasatud partner, siis 

on partneri roll ja projekti raames tehtav koostöö piisaval tasemel läbi mõeldud, kuid koostöö ei 

ole planeeritud pikaajalisena ning piirdub projekti tegevuste elluviimisega.  

1 Vahepealne hinnang 

0 

Taotlejal ja partneritel ei ole piisavat finantsvõimekust, et tagada projekti omafinantseerimine. 

Taotlejal puuduvad finantsvahendid või võimalused täiendavate finantsvahendite kaasamiseks 

projekti eesmärkide elluviimiseks. Projekti meeskonna teadmised ja varasem kogemus ei toeta 

projekti elluviimist, vajalikud teadmised ei ole meeskonda kaasatud. Meeskonna rollid on 
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ebamäärased ja ei toeta projekti elluviimist. Taotluses toodud info põhjal saab hinnata, et 

projektimeeskonda kaasatud teadmised ja kogemused ei ole piisavad.  

 

4 
Täiendava tegevuse suunatus eelnevalt rahastatud projekti tulemuste 

võimestamisele  
25% 

4 

Projekti tegevused on tervikuna läbimõeldud ja selgelt suunatud eelnevalt rahastatud projekti 

tulemuste võimestamisele. Projekt aitab kaasa taotleja konkurentsivõime tugevdamisele ja 

positsiooni tugevdamisele turul. Taotlejal on selge nägemus projektijärgsete tegevuste 

elluviimisest ning eelnev toetab tulemuste jätkusuutlikkust veelgi. Kui eelnevalt rahastatud 

projekti ning käesoleva projekti tegevustesse on kaasatud partner, aitab toetus kaasa kahepoolsete 

suhete ning pikaajalise koostöö suurendamisele.    

3 Vahepealne hinnang 

2 

Projekti tegevused on piisavalt läbimõeldud ja mõningal määral suunatud eelnevalt rahastatud 

projekti tulemuste võimestamisele. Projekt mõjutab positiivselt taotleja konkurentsivõime 

tugevdamist. Taotleja näeb ette teatavaid projektijärgseid tegevusi, mis toetab mõningal määral 

tulemuste jätkusuutlikkust. Projekti esmaseks fookuseks ei ole kahepoolsete suhete arendamine 

ega pikaajalise koostöö suurendamine (juhul, kui tegevustesse on kaasatud partner).   

1 Vahepealne hinnang 

0 
Projekti tulemused ei ole suunatud eelnevalt rahastatud projekti tulemuste võimestamisele. 

Projekt ei mõjuta taotleja konkurentsivõimet, projektijärgseid tegevusi ette ei nähta. 

 

 


