Alates meetme „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ IV
taotlusvoorust toimub projektitaotluste hindamine keskkonna E-toetus kaudu. Keskkond asub
aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee/ ning ligipääs sellele on isikukoodi põhine ehk kas IDkaardi või Mobiil-ID-ga.
Keskkonda sisenedes on töölaual kaks sektsiooni – ’Rahastatud projektid’ ja ’Taotlused’. Taotluste
hindamiseks tuleb liikuda ’Taotlustele’. Hindaja jaoks on alajaotus ’Hindaja töölaud’, millele
vajutades ilmub töölauale nimekiri taotlustest, kuhu on Teile ligipääs võimaldatud. Taotluse
pealkirjale vajutades pääseb taotluse andmete juurde.
Taotluse andmed on jagatud eraldi temaatilisteks osadeks ehk sakkideks – ’Taotleja’, ’Üldandmed’,
’Partnerid ja makse saajad’ jne. Taotluse andmeid saab vaadata kahte moodi - igal sakil eraldi
liikudes vastava osa andmeid või kõiki andmeid koos pdf-faili kujul. Viimase leiab, kui taotluste
töölaual (nupp ’Töölaud’ ülal vasakul) minna taotluse seisundi välja taga olevale lingile ’Vaata
ajalugu’. Avaneb seisundite aken, kus tuleb üles otsida ajaliselt viimane seisund ’Taotlus RÜ-le
esitatud’ ja avada sellel real olev seisundiga seotud fail. Tegemist on digiallkirjastatud taotluse failiga,
mis sisaldab taotluse andmestikku pdf-failis. Tähele tuleb panna, et digiallkirjastatud fail sisaldab küll
viiteid taotluse juurde lisatud failidele (arendusplaan, äriplaan jt), kuid mitte faile endid. Nende
nägemiseks tuleb failid avada taotluse vastava osa juurest (äriplaan asub sakil ’Eelarve’,
arendusplaan ja muud dokumendid asuvad sakil ’Tegevused’).
Taotluse hindamiseks tuleb liikuda sakile ’Hindamine’, kus on lõpuosas hindamise lähtematerjalid –
hindamisjuhend ja hindamisleht Exceli faili kujul. Hindamisleht tuleb alla laadida, täita enda arvutis
(selle täitmise sisuline juhend on hindamisjuhendi failis) ning seejärel laadida E-toetuse keskkonda
tagasi hindamistulemuste alla. Üleslaadimiseks tuleb vajutada linki ’Lisa uus hindamistulemus...’,
misjärel avaneb aken, kus tuleb valida hinnangu andja (’Mina ise’) ning lisada täidetud hindamislehe
fail. Soovi korral võib lisada ka eraldi kommentaari väljale ’Kommentaar hindajalt’.
Hinnangu esitamiseks tuleb tähistada märkeruut ’Olen hinnangu lisamisel olnud erapooletu ja
hinnang vastab hindamisjuhendile.’ ning vajutada nuppu ’Kinnitan hindamise lõpetamise’. Kui hetkel
ei ole soovi hinnangut esitada, saab olemasoleva hinnangu salvestada nupust ’Salvesta’ ja esitada
hinnang hiljem.
Juhul, kui hinnangus tuvastatakse puudusi, saadetakse hinnang hindajale tagasi ning peale
paranduste sisseviimist tuleb eelnevat protseduuri korrata.
Tehniliste küsimuste puhul palume kontakteeruda rakendusüksuse meetmehoidjaga:
-

Tea Tassa, telefon: 7300 396, e-post: tea.tassa@archimedes.ee.

Sisuliste küsimuste puhul palume kontakteeruda ETAg Nutika spetsialiseerumise valdkonna juhiga:
-

Viktor Muuli, telefon 7300 352, e-post: viktor.muuli@etag.ee

