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TEGEVUSE „TEADUSE POPULARISEERIMISE ALATEGEVUSE „TEEME+““ TAOTLUSTE
HINDAMIS- JA VALIKUMENETLUSE JUHEND
Kinnitatud 22.09.2016 nr 1-11.1/3606
EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTUS
Juhendi eesmärk on sätestada „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse
suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme „Eesti T&A
rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“
tegevuse “Teaduse populariseerimine“ alategevuse „Teeme+“ (edaspidi tegevus) avatud taotlusvooru
raames esitatud taotluste hindamis- ja valikumenetluse juhend (edaspidi hindamisjuhend)
hindamiskomisjoni liikmetele.
Taotlusi hindab tegevuse hindamiskomisjon.
Tegevuse hindamiskomisjon juhindub oma töös:
 Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse
„Teeme+“ toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi toetuse andmise tingimuste määrus)
tingimustes välja toodud toetuse andmise eesmärgist;
 esitatud taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjoni töökorrast;
 käesolevast juhendist.
Juhendi täitmise eest vastutavad SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri (edaspidi rakendusüksus)
juhataja ja asejuhataja toetuste alal ning tegevuse hindamiskomisjoni liikmed.
TEGEVUSE KIRJELDUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Enne taotluste hindamist kontrollib rakendusüksus taotleja, partneri ja taotluse nõuetele
vastavust toetuse andmise tingimuste määruse § 16 kohaselt.
1.1 Punkti 1.1. kohaselt vastavaks tunnistatud taotlused suunab rakendusüksus edasi
hindamiseks.
1.2 Kui taotlus, taotleja või partner ei vasta nõuetele või taotleja ei kõrvalda tähtaegselt taotluses
avastatud puudusi, tunnistab rakendusüksus taotluse nõuetele mittevastavaks ja teeb taotluse
rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
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HINDAMISE KORRALDAMINE
2.1 Taotluste hindamiseks moodustab rakendusüksus rakendusasutuse ettepanekul
hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjoni töö korraldamist reguleerib hindamiskomisjoni
töökord.
2.2 Hindamise võimaldamiseks korraldab rakendusüksus pärast taotleja ja partneri ning taotluse
vastavaks tunnistamist taotluste kättesaadavaks tegemise hindamiskomisjoni liikmetele.
2.3 Enne taotluste hindamist allkirjastavad hindamiskomisjoni liikmed sõltumatuse ja
konfidentsiaalsuse deklaratsiooni.
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VALIKUKRITEERIUMITE KIRJELDUS
3.1 Taotlusi hinnatakse tulenevalt toetuse andmise tingimuste määruse § 17 lg-s 4 ja 5 järgmiste
valikukriteeriumitealusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
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Valikukriteerium
1. projekti tegevuste mõju
prioriteetse suuna,
meetme ja määruse
eesmärkidele

1) projekti tegevused panustavad meetme
eesmärki ning aitavad kaasa oodatavate
tulemuste täitmisele (§ 2 lg 2 p 1-4)
2) projekt panustab LTT valdkonna
arengusse, sh LTT erialade populaarsuse
kasvatamisse noorte seas

2. projekti teostatavus sh
projekti teostajate
võimekus ja varasem
kogemus

1) projekti elluviimiseks on olemas
vajalik sisuline LTT-alane ning
juhtimisalane kompetents ja kogemus,
2) projekti tegevusplaan ja ajakava on
realistlikud,
3) projekti raames tehakse koostööd
teadus-ja arendusasutuste, koolide,
ettevõtete või erinevate
organisatsioonidega
4) taotleja ja partner(id) on varem
sarnaseid projekte edukalt ellu viinud
1) projekti tegevused panustavad
riiklikesse ja valdkondlikesse
strateegiatesse ja arengukavadesse,
2) projekti tegevustel on selgelt
määratletud sihtrühm,
3) projekti raames planeeritud tegevused
on eesmärgi täitmise seisukohalt
asjakohased, valitud on efektiivsed
teaduse populariseerimise meetodid;
4) projektil on mõju võrdsete
võimaluste edendamisele, sh aitab
kaasata LTT valdkonnas
vähemesindatud gruppe
1) tegevused on süsteemsed ja
läbimõeldud, omavahel loogiliselt
seostatud
2) tegevused on seotud LTT valdkonna
ning sellega seotud
interdistsiplinaarsete valdkondade
üldiste arengusuundadega,
3) toimub valdkonnasisene koostöö
1) eelarve on põhjendatud, erinevad
kulud on selgelt ja loogiliselt
kirjeldatud ning vastavuses projekti
eesmärkidega,

3. projekti mõjuulatus sh
sihtgruppide kaasatus ja
valitud tegevuste
mõjusus ja asjakohasus
ning projekti olulisus
riiklike ja valdkondlike
arengukavade ja
strateegiate eesmärkide
täitmisel, sh mõju
võrdsetele võimalustele

4. projekti tegevuste
süsteemsus sh tegevuste
läbimõeldus ja
omavahelised seosed
ning mõju valdkonna
sisesele koostööle

5. projekti majanduslik
efektiivsus sh eelarve
põhjendatus ja kulutuste
seostatus eesmärkide
1

Valikukriteeriumi kirjeldus

Tegevus 11
kaal

Tegevus 22
kaal

10%

10%

20%

20%

20%

10%

20%

20%

20%

20%

Tegevus 1: noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste
sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes,
muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine;
2
Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust
pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamine ja läbiviimine ning selleks
vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.
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saavutamisega

6. projekti tegevuste
jätkusuutlikkus

2) kavandatavatel tegevustel on mõju
ressursside efektiivsele kasutamisele,
3) tagatud on taotleja finantsiline
jätkusuutlikkus, taotleja arengu
toetamine
4) taotlejal on võimekus täiendavate
kulude katmiseks ja/või lisarahastuse
kaasamiseks.
1) Esitatud on ammendav ülevaade,
kuidas tagatakse tegevuste
jätkusuutlikkus;
2) Taotlejal on võimekus tagada
tegevuste järjepidevus ka pärast
projekti toetuse lõppemist

10%

20%

3.2 Taotlusi hinnatakse skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane) punkti. Hindeid võib anda
sammuga 0,5 punkti.
3.3 Hindamisskaala kirjeldus:
5 – suurepärane, vastab valikukriteeriumi kirjeldusele,
4-4,5 –hea, kuid mõningad parandused on võimalikud,
3-3,5 – rahuldav, sisaldab puudujääke, mis vajaks parandamist,
2-2,5 – kasin, vajab olulisi parandusi,
1-1,5 – mitterahuldav, ei vasta kriteeriumi kirjeldusele või sisaldab tõsiseid puudujääke.
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HINDAMINE
Taotluste individuaalne hindamine
4.1 Hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotlusi individuaalselt kõikide kriteeriumite osas.
Rakendusüksus jaotab taotlused hindamiskomisjoni liikmete vahel nii, et ühte taotlust hindab
vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget.
4.2 Igale taotlusele määrab rakendusüksus raportööri, kes annab hindamiskomisjoni koosolekul
ülevaate taotlusest ja taotlusele esitatud individuaalsetest hinnangutest.
4.3 Hindamiskomisjoni liikmed täidavad iga nende poolt hinnatud taotluse osas vormikohase
individuaalse hindamislehe.
Hindamiskomisjoni koosolek
4.4 Hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hindeid ja hinnanguid arutatakse
hindamiskomisjoni koosolekul.
4.5 Valikukriteeriumite hinnete keskmine arvutatakse hindajate poolt antud hinnete aritmeetilise
keskmisena.
4.6 Valikukriteeriumitele antud keskmised hindepunktid korrutatakse läbi vastava
valikukriteeriumi osakaaluga, mille tulemusena moodustub igale valikukriteeriumile vastav
hindepunkt. Koondhinde moodustamiseks liidetakse kõigi valikukriteeriumite hindepunktid.
4.7 Hindamiskomisjonil on häälteenamusega võimalik koondhindeid tervikuna 0,5 palli võrra
muuta.
4.8 Koondhinnete alusel moodustatakse eraldi taotluste pingeread tegevuse 1 ja tegevuse 2
kohta.
4.9 Võrdsete hinnete puhul antakse eelis taotlustele, mille 4. kriteeriumile (projekti tegevuste
süsteemsus sh tegevuste läbimõeldus ja omavahelised seosed ning mõju valdkonna sisesele
koostööle) on antud kõrgem hinne. Kui ka pärast seda on taotluste hinded võrdsed, antakse
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eelis taotlustele, mille 3. kriteeriumile (projekti mõjuulatus sh sihtgruppide kaasatus ja
valitud tegevuste mõjusus ja asjakohasus ning projekti olulisus riiklike ja valdkondlike
arengukavade ja strateegiate eesmärkide täitmisel sh mõju võrdsetele võimalustele) on antud
kõrgem hinne. Kui ka sel juhul on taotluste tulemused võrdsed, eelistatakse taotlust, millel
on suurem omafinantseeringu määr.
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TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE
5.1 Taotluste
hindamise
tulemusena
esitab
hindamiskomisjon
rakendusüksusele
hindamistulemused sh pingeread eraldi tegevuste 1 ja 2 kohta. Tegevuse 1 rahaline osakaal
kogu eelarvest on vähemalt 40%. Tegevuse 2 rahaline osakaal kogu eelarvest on vähemalt
30%, kuid mitte rohkem kui 50%. Iga taotluse kohta esitatakse hindamisleht, mis sisaldab
mh motiveeritud ettepanekut rahuldada taotlus taotletud mahus rahuldada taotlus osaliselt
või jätta taotlus rahuldamata.
5.2 Projektidele, mille kaalutud keskmine hinne on alla 50% maksimaalsest võimalikust, teeb
rakendusüksus rahuldamata jätmise otsuse.
5.3 Põhjendatud juhtudel võib hindamiskomisjon teha rakendusüksusele ettepaneku taotluses
kirjeldatud projektidele täiendavate tingimuste seadmiseks, nt taotletud toetuse summa
vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Rakendusüksus edastab
ettepaneku täiendavate tingimuste seadmiseks taotlejale, kellel on õigus oma arvamuse
avaldamiseks 10 tööpäeva jooksul. Taotleja peab täiendavate tingimustega nõustumisest või
mittenõustumisest teavitama rakendusüksust kirjalikult 10 tööpäeva jooksul ettepaneku
esitamisest. Täiendavate tingimustega mittenõustumise korral teeb rakendusüksus otsuse
taotluse rahuldamata jätmise kohta.
5.4 Taotluse osalise rahuldamise ettepaneku võib hindamiskomisjon teha juhul, kui toetuse
summa vähendamine või tegevuste muutmine ei mõjuta negatiivselt taotluses sisalduva
projekti eesmärkide saavutamist. Ettepaneku tegemisel tuuakse hindamislehel ettepaneku
põhjendused ja toetuse summa.
5.5 Rakendusüksus teeb hindamiskomisjoni ettepaneku põhjal otsuse rahuldada taotlus taotletud
mahus, rahuldada taotlus osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.
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