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Viide määrusele

3 ptk Ettepaneku esitamine ja hindamine
§ 10. Ettepaneku esitamine
§ 11. Nõuded ettepanekule ja kvalifitseerimistingimused
§ 12. Ettepaneku nõuetele vastavaks tunnistamine
§ 13. Hindamiskomisjoni ja ASTRA juhtkomisjoni
moodustamine
§ 14. Hindamine, hindamiskriteeriumid ning
valikumetoodika

Ettepanekute vastavaks
tunnistamine
• Enne ettepanekute hindamist kontrollib rakendusüksus
ettepaneku esitaja ja ettepaneku vastavust tegevuse
määruses sätestatule.
• Vastavaks tunnistatud ettepanekud suunab
rakendusüksus edasi hindamiseks.
• Kui ettepanek või ettepaneku esitaja ei vasta nõuetele
või ettepaneku esitaja ei kõrvalda tähtaegselt
ettepanekus avastatud puudusi, teeb rakendusüksus
otsuse ettepaneku menetluse lõpetamise kohta.

Hindamise korraldamine
• Ettepanekute hindamiseks moodustab rakendusüksus
Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul
hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjoni töö korraldamist
reguleerib rakendusüksuse poolt kinnitatud
hindamiskomisjoni töökord.
• Hindamiskomisjon juhindub oma töös:
– ASTRA määruses välja toodud toetuse andmise
eesmärkidest;
– hindamiskomisjoni töökorrast;
– hindamisjuhendist
• Enne hindamist allkirjastavad hindamiskomisjoni liikmed
sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni.

Hindamisskaala
•
•
•
•
•

„mitterahuldav“ (1),
„rahuldav“ (2),
„hea“ (3),
„väga hea“ (4),
„suurepärane“ (5).

Hinnete samm on 0,5 punkti.

Investeeringute
hindamiskriteeriumid
Kriteerium

Kaal

Lävend

Tegevuse eeldatav mõju ASTRA eesmärkide
saavutamisele

30%

3

Tegevuse põhjendatus sh probleemipüstituse
põhjendatus, tegevuse väljundite ja tulemuse
realistlikkus ja optimaalsus

30%

3

Tegevuse eelarve realistlikkus ja kuluefektiivsus
sh täiendavate püsikulude rahastamise võimekus

25%

3

Tegevuse teostatavus ja ettepaneku esitaja
suutlikkus projekti ellu viia

15%

-

Sisutegevuste
hindamiskriteeriumid
Kriteerium

Kaal

Lävend

Tegevuse suunatus riiklike ja asutuse strateegiliste
eesmärkide täitmisele, sh meeste ja naiste
võrdõiguslikkuse edendamisele ning säästvale arengule,
kvalitatiivse mõjuga muudatuste saavutamisele ning
teadus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse kasvule

35%

3

Tegevuse põhjendatus, sh probleemipüstituse
põhjendatus, toetatavate tegevuste väljundite ja
tulemuste realistlikkus

25%

3

Tegevuse eelarve realistlikkus ja kuluefektiivsus

10%

-

Tegevuse teostatavus ja ettepaneku esitaja suutlikkus
projekti ellu viia

10%

-

Tegevuse panus vastutusvaldkondade tugevdamisse,
nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade
arenguvajaduste täitmisse ning asutuse ühiskonna ja
majanduse huvide teenimise võimekuse kasvatamisse,
sh koostöö arendamisse ettevõtetega

20%

-

Ettepanekute individuaalne
hindamine
• Hindamiskomisjoni liikmed hindavad individuaalselt kõiki
ettepanekuid vastavalt hindamiskriteeriumitele.
• Hindamiskomisjoni liikmed täidavad iga nende poolt
hinnatud ettepaneku osas hinnanguvormi. Tegevuste
eripärast tulenevalt hinnatakse investeeringuid ja
sisutegevusi eraldi.
• Hindamiskoosolekul on hindamiskomisjoni liikmetel õigus
põhjendatud juhul muuta oma eelnevalt antud hinnet
igale kriteeriumile 0,5 punkti võrra.

Hindamiskoosolek
•

•

•

•

•

Kui investeeringuid sisaldava ettepaneku sisutegevustele
kriteeriumite lõikes antud keskmine hinne ei ületa lävendit, siis
kogu ettepaneku hindamine lõpeb ja tehakse investeeringute
kava eelnõusse arvamata jätmise otsus.
Kui ettepanek sisaldab nii investeeringuid kui sisutegevusi ning
vaid investeeringute osa ei ületa lävendeid, siis on võimalik
vaid sisutegevusi hõlmava osa toetamine.
Hindajate poolt nimetatud hindamiskriteeriumitele antud
keskmised hindepunktid korrutatakse läbi vastava
hindamiskriteeriumi osakaaluga, mille tulemusena kujuneb
igale hindamiskriteeriumile vastav kaalutud hindepunkt.
Koondhinde moodustamiseks liidetakse kõigi
hindamiskriteeriumite kaalutud hindepunktid. Koondhinded
eraldi investeeringute ja sisutegevuste puhul.
Hindamiskomisjon otsustab hindepunktide andmise järel, kas
ettepanekut on vaja muuta. Kui ettepanekut on vaja muuta,
siis hindamiskomisjon peatab ettepaneku menetlemise ning
teeb motiveeritud ettepaneku ettepaneku esitajaga täpsemate
rahastamise tingimuste osas läbirääkimiste pidamiseks.
Hindamiskomisjon teeb lõpliku otsuse täiendatud ettepaneku

Läbirääkimised
• Läbirääkimistel osaleb hindamiskomisjoni vähendatud
koosseis, mis moodustatakse hindamiskomisjoni
esimehe ettepanekul.
• Läbirääkimistel osaleb ettepaneku esitaja poolt kuni 5liikmeline esindus.
• Läbirääkimised ettepaneku esitajatega toimuvad 1 kuu
jooksul hindamiskomisjoni koosolekust arvates.

Toetuse summa muutmine ja
täiendavad tingimused
• Hindamiskomisjon võib ettepaneku esitajale teha
ettepaneku taotletud toetuse määra ning toetuse summa
muutmiseks, tulenevalt ettepanekule antud hinnetest ja
ettepaneku positsioonist üldises pingereas.
• Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku projektidele
täiendavate tingimuste seadmiseks, sh maksumuse ja
tegevuste osas, asutuse ühendamiseks, arvestades
riiklike strateegiate eesmärke, demograafilist ja
majanduslikku jätkusuutlikkust ning muid asjaolusid.
• Ettepaneku tingimusega rahuldamise ettepaneku võib
hindamiskomisjon teha vaid ettepaneku esitaja
nõusolekul.
• Hindamiskomisjoni ettepanekuga mittearvestamise
korral, sh kui läbirääkimiste tulemusel ei saavutata
kokkulepet, teeb rakendusüksus investeeringute kavasse
arvamata jätmise otsuse või ettepaneku rahuldamata
jätmise otsuse.

Ettepaneku rahuldamine
•

•

•

•

•

•

Ettepanekute hindamise tulemusena esitab hindamiskomisjon
rakendusüksusele lävendit ületanud ettepanekute nimekirja,
hindamisraportid ja läbirääkimiste protokolli.
Rakendusüksus edastab rakendusasutusele hindamiskomisjoni
ettepaneku investeeringuid sisaldavate ettepanekute eelnõu
koostamiseks.
Rakendusüksus teavitab ettepaneku esitajaid hindamise
tulemustest.
Ettepanekute puhul, mis ei sisalda investeeringuid ning mis on
arvatud lävendit ületanud ettepanekute nimekirja, annab
ettepaneku esitajale õiguse esitada rakendusüksusele ASTRA
määruse § 18 kohase taotluse.
Kui investeeringut mittesisaldav ettepanek ei ületa lävendit,
teeb rakendusüksus ettepaneku rahuldamata jätmise otsuse
ning edastab selle ettepaneku esitajale.
Lävendeid ületanud ettepanekuid rahastatakse lähtuvalt
hindamiskomisjoni ettepanekust ASTRA eelarve piires.

Tänan tähelepanu eest!
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