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KINNITATUD 

SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 13.02.2023 

käskkirjaga nr 1.1-4/23/22 

 

Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud rahvusvaheliste teadustaristute algatatud 

teaduskoostöös osalemise toetuse hindamisjuhend 

 

1. Reguleerimisala 

1.1. Käesoleva hindamisjuhendiga kehtestatakse Eesti teadustaristu teekaardil nimetatud 

rahvusvaheliste teadustaristute algatatud teaduskoostöös osalemise toetuse (edaspidi 

toetus) taotluste hindamise kriteeriumid ja pingerea moodustamise põhimõtted. 

 

2. Taotluste hindamine 

2.1. Toetuse taotlusi hindab teadustaristu komisjon (edaspidi komisjon). 

2.2. Taotluse hindamine toimub järgmiselt: 

2.2.1.  taotlusele annavad igas hindamiskriteeriumis esialgse hinde koos põhjendusega 

vähemalt kolm komisjoni liiget; 

2.2.2.  komisjon arutab esialgseid hindeid ja annab taotlusele igas 

hindamiskriteeriumis hinde; 

2.2.3.  taotluse koondhinne kujuneb igas hindamiskriteeriumis komisjonilt saadud 

hinnete kaalutud summana. 

2.3. Komisjoni liikmete esialgseid hindeid arutatakse komisjoni hindamiskoosolekul, kus 

koostatakse lõpuks taotluste paremusjärjestus. 

2.4. Komisjon on otsustusvõimeline kui hindamiskoosolekul osaleb vähemalt kaks 

kolmandikku komisjoni liikmetest. Komisjoni esimehel on õigus kutsuda 

hindamiskoosolekule täiendavaid eksperte, kes esitavad komisjonile vajalikku 

informatsiooni. 

2.5. Komisjon langetab otsused hääletuse kaudu, kus otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 

hääletamisel osalejate lihthäälteenamus. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise 

korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. 

 

3. Ettepanekud taotluste rahastamiseks 

3.1. Komisjon koostab koondhinnete alusel taotluste paremusjärjestuse ja teeb selle põhjal 

esialgsed ettepanekud taotluste rahastamiseks. 

3.2. Komisjon võib teha ettepaneku määrata toetus vähendatud mahus ühele või mitmele 

taotlusele, lähtudes taotlusvooru rahalise mahu piirangust. 

3.2.1.  ETAG edastab taotlejale komisjoni asjakohased seisukohad ja kommentaarid. 

Taotlejal palutakse ETAGi määratud tähtajaks esitada kirjalik nõusolek koos oma 

ettepanekuga muudatusteks tegevuskavas ja eelarves. Vajadusel toimuvad 

uuendatud tegevuskava ja eelarve arutamiseks kirjalikud läbirääkimised taotleja ja 

komisjoni vahel. Taotleja või komisjoni juhi soovil võivad läbirääkimised toimuda 

ka koosolekul. 

3.2.2.  Kui taotleja ei anna oma nõusolekut, siis teeb komisjon paremusjärjestuse alusel 

kas (a) rahastuse ettepaneku järgmisele taotlusele või (b) suuremas mahus 



rahastuse ettepaneku teisele taotlusele, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 

määrata toetus vähendatud mahus. 

3.3. ETAG edastab taotlejatele komisjoni esialgsed rahastamise ettepanekud ja määrab 

tähtaja kirjalike arvamuste ja vastuväidete esitamiseks (ärakuulamine). Ärakuulamise 

käigus hinnatakse eelkõige menetlusreeglite järgimist ning kontrollitakse võimalikke 

faktivigu. 

3.4. Komisjon annab seejärel igale taotlusele lõpphinnangu ja -hinde, kinnitab taotluste 

paremusjärjestuse, võttes aluseks ärakuulamise tulemused kui asjakohane, ja teeb 

lõplikud ettepanekud taotluste rahastamiseks. 

 

4. Hindamiskriteeriumid ja küsimused 

4.1. Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest. Kõikide hinnete 

juurde lisatakse  põhjendus. 

Kriteeriumid ja kirjeldused Kaal 

A. Mõju Eesti teadusele ja ühiskonnale 
A.1. Taotluses kirjeldatud koostöödes osalemine omab 

märkimisväärset mõju Eesti teadusele ja teadlaskonnale, sh 
rahvusvahelistumisele ja avatud teadusele põhimõtete 
rakendamisele. 

A.2. Taotluses kirjeldatud koostöödes osalemine omab 
märkimisväärset ühiskondlikku mõju, sh tehnoloogiasiirde 
võimalustele, ettevõtlusele, teaduse populariseerimisele ja üldisele 
kodanikkonnale. 

A.3. Taotleja tegevused panustavad otseselt „Eesti teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas“ ja 
muudes valdkondlikes arengukavades määratud eesmärkidesse. 
 

30% 

B. Taust ja kogemus taotluses kirjeldatud koostööde elluviimisel 
B.1. Uurimisrühmade liikmed on vastavas valdkonnas teaduslikult 

kõrgel tasemel. Neil on viimase 5 aasta jooksul vastavas valdkonnas 
ELi või teiste rahvusvaheliste teadusprojektide elluviimise kogemus 
viimase 5 aasta jooksul. 

B.2. Taotluses on selgelt välja toodud uurimisrühmade ülesanded 
koostöödes ning need vastavad uurimisrühmade pädevustele ja 
senistele kogemustele. 

B.3. Uurimisrühmadel on teisi, kuid taotluses kirjeldatud 
koostöödega seotud, samu eesmärke toetavaid täiendavaid projekte 
ja muid toetusi. 
 

30% 

C. Teadlaskonna järelkasvu panustamine 
C.1. Uurimisrühmad on viimase 5 aasta jooksul panustanud 

teadlaste järelkasvu koolitamisse vastavas valdkonnas, sh 
kraadiõppurite juhendamisesse. 

C.2. Koostöösse on kaasatud alustavaid teadlasi (kuni 7 aastat 
doktorikraadi kaitsmisest). 

C.3. Koostöödesse on kaasatud doktorante ja teisi 
kraadiõppureid erinevatelt õppeastmetelt. 
 

10% 



D. Taotluse kvaliteet 
D.1. Taotluses toodud tegevuskava on läbi mõeldud ja 

ammendavalt kirjeldatud, sh täpsed tegevused, uurimisküsimused ja 
mõõdetavad väljundid koos tähtaegade ja vastutajatega. 

D.2. Taotluses toodud eelarve on läbi mõeldud ning selges seoses 
tegevuskavas toodud tegevustega ja mujal taotluses sõnastatud 
eesmärkidega. 

D.3. Taotleja on selgelt ja läbi mõeldult esitanud tegevustega 
seotud riskid, ettevõetud riskide maandamise sammud ja võimalikud 
lahendused riskide realiseerumisel. 
 

30% 

 

5. Hindamisskaala 

5.1. Igas hindamiskriteeriumis antakse punkte skaalal 1 kuni 5 (sammuga 1 punkt), kus 

numbrilise skaala tähendused on: 

Hinne Selgitus 

5 Vastab hindamiskriteeriumi kõikidele aspektidele parimal moel. 

4 
Hindamiskriteeriumi enamik olulisi aspekte on käsitletud väga hästi ning esineb 
vaid üksikuid puudusi. Soovitatavad on vaid vähesed muudatused ja täpsustused. 

3 
Hindamiskriteeriumi enamik olulisi aspekte on käsitletud hästi, ent esineb 
mitmeid 
puudusi. Mitmed olulised aspektid vajavad põhjalikumat ja selgemat käsitlemist. 

2 
Hindamiskriteeriumi enamik aspekte on käsitletud väga üldiselt ning selles 
esineb märkimisväärseid nõrkusi. 

1 
Hindamiskriteeriumi mitmeid aspekte on käsitletud ebapiisavalt ja/või 
selles on tõsiseid nõrkusi. 

 

6. Lävendid 

6.1. Rahastusele kvalifitseerumiseks peab taotlus saama igas hindamiskriteeriumis 

vähemalt 3 punkti. 


