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Kogenud taotlejate, hindajate ja konsultantide soovitusi taotluse kirjutajale 
"Euroopa horisondi" 2. sambas* 

 
 

Konkursiteema (call topic) tõlgendamine 

• Taotlust kirjutades tuleb katta konkursiteema tervikuna, rida-realt ning tihtipeale sõna-sõnalt.  

• Samas tuleb pöörata tähelepanu sõnastuse nüanssidele should’ide ja could’ide erinevuse osas: 
should teeb tingimuse kohustulikuks, samas kui could viitab, et tegemist on näitega, millele võib 
pakkuda välja ka alternatiivi – kuid alternatiivi kasuks otsustamist tuleb põhjendada. Kogenud 
hindaja soovitab siiski, kui vähegi võimalik, käsitleda ka could’i should’ina: kui üks väga hea 
taotlus katab 12 soovitust 12-st, ja teine 10 12-st, siis võidab esimene. 

 

Taotluse kirjutamine: aita hindajat, tee ta töö võimalikult lihtsaks!  

It must be easy for the evaluator to find the most important information. It is important for the 
evaluator to know the context. Each proposal is a different universe – you should introduce your 
universe to the reader. 

• Ära kirjuta liiga pikalt – pigem nii lühidalt, kui võimalik. Mida lühem tekst, seda vähem hindaja 
väsib, seda paremas tujus ta on. 

• Kasuta eksplitsiitset, lihtsustatud kirjutamisviisi. Use common European English that we all 
understand! Hindajad ei ole emakeelena kõnelejad. Väldi erialatermineid, mida ei tunne teised 
erialad või mida teise eriala inimene võib mõista valesti: "Kirjuta oma teksti nagu õpikut!"  

• Samas ole ammendav ja ava kõik vähegi tähtsad detailid ja aspektid, näiteks ära jäta hägusust 
meetodikirjeldusse, kaasatavate ja uuritavate kirjeldusse jms.  

• Hindaja ei saa hinnata asju, mida pole otseselt öeldud ehk mida tuleb ridade vahelt lugeda. We 
assess the proposals as they are. The more recommendations are addressed in a proposal the 
better it is. Be very clear about everything. 

• Valdkonna hetketeadmist (state of the art) tuleb kirjeldada niivõrd kui see aitab välja tuua seda, 
mida projekt lubab ületada. On palju valdkondki, milles te ei saa olla pädevad. Aga peate 
näitama, millises konkreetsets kohas ületate state of the art'i. Try to have something new, try to 
be inspirational. NB! hetketeadmise hulka kuuluvad ka asjassepuutuvad poliitikadokumendid: 
eriti Euroopa Liidu, aga ka liikmesriikide strateegiad, tegevuskavad jne. Vahel on neile 
konkursiteemas viidatud, kuid kindlasti tuleb taotlust tehes kontrollida, millised on olnud 
vahepealsed arengud – konkursiteema tekst saab vahel paika enam kui aasta enne konkursi 
sulgumist. 

• Kasuta illustratsioone targalt. Ära pane taotlusesse pilte või jooniseid, mis sisuliselt palju ei ütle, 
vaid kasuta neidki hindaja töö lihtsustamiseks. I wouldn't be too impressed by form, the 
substance is more important than visualisation – but try to include at least some visual elements. 
It must be easy for the evaluator to find the most important information.  

 
* Materjal on koostatud soovituste põhjal, mis on kõlanud mitmel Euroopa Komisjoni osalusel korraldatud 
"Horisont 2020" ja "Euroopa horisondi" infoüritusel 2019–2022. 
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• Hindaja ootab taotluse osade ilmselget kooskõla – taotlus peab olema hästi läbikirjutatud, iga 
osa lugemisel peab olema tunda seoseid teistes osades öelduga. Samas ei tohiks kasutada copy-
paste’i, öeldut otse korrata – kui see juhtub, on see märk, et midagi on valesti. 

• Samas arvesta, et osa hindajaid ei loe taotlusi kenasti algusest peale, vaid alustavad mõnest 
teisest osast, nt mõjupeatükist või hoopis partneritest ja eelarvest. See annab neile raamistiku, 
millest eesmärke ja kõike muud paremini mõista ja enda jaoks raamistikku paigutada. Hindaja, 
kes alustab taotluste lugemist eelarvest, on vahel näinud, et taotluses pole piisavat kõigi 
konsortsiumiliikmete kaasatust. Budget gives a feeling of how much value you get for what you 
are asking for. People working on the project – then you can better understand the 
methodologies, approaches.  

 

Projekti sisu ja ülesehitus 

• Komisjon ootab best value for money – seda ka projekti kestuse osas. Tavaliselt ning kui konkursi 
tingimustes ei ole öeldud teisiti, on projektid kolmeaastased ja tuleb arvestada, et võistlejad 
kirjutavad pigem selliseid. Seega, kuigi ajapiirangut ametlikult ei ole, on näiteks viieaastaseks 
kavandatud projekt selgelt liiga pikk. Kaks aastat oleks teisalt jälle liiga lühike aeg, praktikas 
võtab ju käimamineminegi tükk aega. 

• Hindajad vaatavad hoolega projekti haldamise veenvust: Always try to have a clear governance 
structure in the project. How it will really work together. Evaluators have been working on similar 
projects and the know what could be implemented and what makes sense and what not. 

• Tööjaotus partnerite vahel peab olema põhjendatud. Muidugi torkab silma, kui eelarve on väga 
ebaühtlaselt jaotunud. Samas teinekord võib olla mõistetav ja põhjendatud, et mõnel partneril 
on vaid kolm töökuud, sest ta panustab mõne konkreetse tööülesandega. 

• Partnerite arvu osas on good value't kirjeldatud vahemikuga 8 kuni 10. On ka märksa suurema 
partneri arvuga projekte ning laiem kaasamine on kindlasti tugevus, kuid suurem partnerite arv 
võib olla raskesti hallatav ning ka eelarve ei pruugi jaotuda mõistlikult. Märksa väiksemat 
partnerite arvu ei võimalda tihti konkursiteemas eeldatav lähenemisviiside mitmekesisus. 

• Ole kokkuhoidlik aruannete (deliverables) ja verstapostidega (milestones): mõlemad peaksid 
olema läbimõeldud ja tähtsad, killustada ja pudistada ei tohiks. Ärge plaanige üle 40 aruande 
(deliverable) projekti sees: pigem võiks neid olla vähem.   

• Vt ka eelmise raamprogrammi hindajate soovituste kokkuvõtet Net4Society projektilt: 
https://www.net4society.eu/files/Net4Society4_D_3_1_2_Factsheet_Evaluators_final.pdf   

 

Toetumine teistele projektidele ja koostöö  

• Taotluses tuleb näidata kursisolekut nii teadmiste seisuga teaduses ja poliitikas üldiselt kui ka 
konkreetselt varasemate raamprogrammi projektidega. 

• Väldi kattumisi, näita komplementaarsust olemasolevate projektidega ning ka teiste 
rahastusprogrammidega.  

• Kavanda tegevustes aega teise projektidega koostööks, sealhulgas nendega, mis saavad raha 
sama konkursiteema alt, mille alt taotled ise. Komisjon püüdleb sünergia poole võimalikult kõigi 
samas taotlusvoorus, võimalusel ka erinevatel aastatel rahastatud projektide vahel. 
Taotlusvooru teemaplokk (destination) on justkui konkursiteemade portfell, sama loodetakse 
projektidelt (märksõna portfolio approach). 

 

https://www.net4society.eu/files/Net4Society4_D_3_1_2_Factsheet_Evaluators_final.pdf
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