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Valdkondliku teadus- ja arendustegevusetugevdamise (RITA) 
tegevuse 1 „STRATEEGILISE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE TOETAMINE“ 

uuringuettepanekute hindamis- ja valikumenetluse juhend 
 
EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTUS  
Käesoleva dokumendi eesmärk on kehtestada struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 esitatud 
rakendusuuringute ettepanekute hindamiseks hindamis- ja valikumenetluse juhend 
„Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse (TA) tugevdamine (RITA)“ tegevuse 1 
„Strateegilise TA tegevuse toetamine“ raames.  
Rakendusuuringute ettepanekute hindamine toimub lähtuvalt „Valdkondliku teadus-ja 
arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) toetuse andmise tingimuste (edaspidi RITA TAT) 
punktist 6.1.4.91. 
Uuringuettepanekute sotsiaalmajanduslikku ning ühiskondlikku olulisust hindab ekspertide 
hindamispaneel (edaspidi hindamispaneel). Uuringuettepanekute teaduslikku taset hindab SA 
Eesti Teadusagentuuri (edaspidi ETAg) hindamisnõukogu (edaspidi hindamisnõukogu), 
kaasates sõltumatuid eksperte.  
Hindajad juhinduvad oma töös:  

1) Haridus- ja teadusministri 31.12.2015. a käskkirjast nr 1.1-2/15/486 „Valdkondliku 
teadus-ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) toetuse andmise tingimustest, 

2) käesolevast juhendist; 
3) ETAg-i hindamisnõukogu töökorrast2.  

Juhendi täitmise eest vastutavad ETAg, hindamispaneeli liikmed, sõltumatud eksperdid ja 
ETAg-i hindamisnõukogu.  
 
TEGEVUSE KIRJELDUS 

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Uuringuettepanek esitatakse elektrooniliselt läbi Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi 

ETIS) taotlusvooru väljakuulutamisel nimetatud tähtaja jooksul. 
Uuringuettepanekute menetlemise korraldab ETAg.  

1.2. Enne uuringuettepaneku hindamist kontrollib ETAg nii konsortsiumi (edaspidi 
taotleja) kui ka uuringuettepaneku nõuetele vastavust lähtudes lähteülesandes 
sätestatud tingimustest.  

1.3. Kui uuringuettepanekus esineb ebatäpsusi (esitamata on kohustuslikke 
lisadokumente, muid tehnilisi aspekte täpsustamata), informeerib ETAg sellest 

                                                           
1 http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/04/RITA-Lisa-1.pdf 
2 http://www.etag.ee/teadusagentuur/hindamisnoukogu/hindamisnoukogu-moodustamise-kord-ja-tookord/ 



viivitamatult taotlejat, andes kuni 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui 
nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvaldata, on ETAg-il õigus lõpetada 
uuringuettepaneku menetlemine ja uuringuettepanek nõuetele mittevastavaks 
tunnistada. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlejate nõuetele vastavad 
uuringuettepanekud suunab ETAg hindamisse. 

1.4. Taotleja ja uuringuettepaneku nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral ETAg 
uuringuettepanekut sisuliselt hindama ei hakka.  

1.5. Hindamistulemuste põhjal rahuldamisele kuuluvate uuringuettepanekute kohta 
tehakse uuringuettepaneku rahuldamise otsus. 

 
2. HINDAMINE  
2.1. Rakendusuuringute uuringuettepanekute hindamine toimub kahes etapis. Esimeses 

etapis hindab uuringuettepanekuid ekspertide hindamispaneel, teises ETAgi 
hindamisnõukogu, kaasates sõltumatuid eksperte.  

2.2. ETAg tagab hindamispaneeli, sõltumatute ekspertide ja ETAgi hindamisnõukogu 
tehnilise teenindamise, s.h valmistab ette hindamiseks vajalikud materjalid, sõlmib 
hindamispaneeli liikmetega lepingud ja konfidentsiaalsuse deklaratsioonid, kutsub 
kokku ja protokollib koosolekud. 

2.3. Hindamise raames loodud ja saadud dokumentatsiooni säilitatakse ETAgis vastavalt 
asutuses kehtestatud protseduurireeglitele. 

2.4. Hindamisele pääsevad ainult nõuetele vastavaks tunnistatud uuringuettepanekud, 
mille kohta ETAg edastab info hindamispaneelile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 
pärast uuringuettepanekute tingimustele vastavaks tunnistamist. 

 
2.5. HINDAMISE I ETAPP 2.5.1. Uuringuettepanekute sotsiaalmajanduslikku ja ühiskondlikku olulisust hindab 

ETAg-i moodustatud hindamispaneel. Hindamispaneeli töövormiks on koosolek. 
Iga teema jaoks moodustatakse eraldi hindamispaneel.  

2.5.2. Hindamispaneelid moodustab ETAg RITA TAT punkti 6.1.4.10 alusel. 
Hindamispaneelide liikmete nimekirjad kinnitab ETAg-i juhatus käskkirjaga. 
Hindamispaneelid tegutsevad kuni RITA tegevuse 1 käimasoleva taotlusvooru 
lõppemiseni. 

2.5.3. Hindamispaneelidesse kuulub kolm alalist liiget, kes osalevad kõikide paneelide 
töös ning konkursi teema spetsiifilised eksperdid ja konkursi teema väljapakkunud 
ministeeriumi(te) esindaja(t). Enne hindama asumist peavad hindamispaneeli 
liikmed allkirjastama konfidentsiaalsuse deklaratsiooni (Lisa 2). 

2.5.4. Hindamispaneel valib endale juhi, kelle ülesandeks on hindamispaneeli koosolekute 
juhtimine, raportööri määramine ning raportööri poolt ETAg-i jaoks koostatud 
lõpphinnangu ning põhjenduste edastamine. Hindamispaneeli juhi puudumisel juhib 
koosolekut tema poolt määratud asendaja. 

2.5.5. Hindamispaneel on otsustuspädev, kui koosolekul osaleb vähemalt 60% 
hindamispaneeli liikmetest. Otsused (sh uuringuettepanekute alakriteeriumite 
lõplikud hinded) võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise 
korral saab määravaks paneeli juhi hääl. 

2.5.6. Hindamispaneeli koosolekud toimuvad kas füüsiliselt või videosilla vahendusel. 
Koosolekul osalemist pole lubatud asendada kirjaliku arvamuse avaldamise või muu 
kirjaliku menetlusprotsessiga. 



2.5.7. ETAg-i töötaja osaleb hindamispaneeli koosolekul eelkõige teabe jagamise ja 
selgituste andmise eesmärgil ning protokollijana. ETAg-i esindajal 
hindamispaneelis hääleõigust ei ole. 

2.5.8. Kõik hindamispaneeli liikmed loevad kõik uuringuettepanekud läbi. Vähemalt kaks 
paneeli liiget (edaspidi retsensendid, sõltuvalt uuringuettepanekute arvust) esitavad 
ETIS-e kaudu elektrooniliselt retsensiooni. Hindamispaneel määrab iga 
uuringuettepaneku retsenseerimise jaoks raportööri, kelle ülesandeks on 
hindamispaneelile retsensioonidest kokkuvõtte (koondretsensiooni) tegemine ja 
hiljem kirjaliku lõpphinnangu tegemine ETAgi hindamisnõukogule arutelu käigus 
antud hinnetest ja hinnangutest. Raportöör on üks retsensentidest. 

2.5.9. Vastavalt RITA TATi punktile 6.1.4.9. hindavad retsensendid hindamise esimeses 
etapis rakendusuuringu ettepanekuid kolme alakriteeriumi suhtes:  

a) uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu 
rakendamisele, panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide 
lahendamisele, vastavus nutika spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane; 

b) uuringu tulemuste levitamise ja rakendamise plaan ning tutvustamine ühiskonnale; 
c) oodatav panus teadlaste järelkasvu tagamisse riigile olulistes valdkondades, uuringu 

mõju läbivatele teemadele, sh avaldavad arvamust eelarve realistlikkuse osas ning 
võivad teha põhjendatud ettepanekuid eelarve muutmiseks. 

2.5.10. Retsensendid peavad oma retsensioonid esitama ETIS-es hiljemalt 5 tööpäeva enne 
hindamispaneeli koosoleku toimumist. Hindeid tuleb anda iga alakriteeriumi lõikes 
0.5 punkti täpsusega. Hinnanguid tuleb põhjendada.  

2.5.11. Raportööri retsensioonide kokkuvõtte ning teiste paneeli liikmete individuaalsete 
hinnangute ärakuulamise järel otsustab hindamispaneel koosolekul 
uuringuettepaneku esimese kriteeriumi alakriteerumite hinded. Alakriteeriumi 
hinne ei ole paneeliliikmete antud hinnete aritmeetiline keskmine, vaid 
paneeliliikmete konsensuslik otsus. Esimese kriteeriumi hinne arvutatakse 
matemaatiliselt vastavalt TATi punktis 6.1.4.9 toodud osakaaludele.  

2.5.12. Hindamispaneel teeb pärast raportööri ära kuulamist, arutelu, alakriteeriumite lõikes 
antavate hinnete ja hinnangute andmist ETAg-ile järgmised ettepanekud: 

1) lävendit mitte ületanud uuringuettepanekute hindamine lõpetada, 
2) lävendi ületanud uuringuettepanekute kohta koostada pingerida ja saata hindamise 

teise etappi; 
3) soovitused ETAg-i hindamisnõukogule uuringuettepanekule lisatingimuste 

seadmiseks, sealhulgas eelarve muutmiseks.  
2.5.13. Iga ettepaneku kohta koostab raportöör lõpphinnangu, mis kajastab hindamispaneeli 

lõplikke hindeid ja põhjendusi.  
2.5.14. ETAg koostab koosolekust protokolli 5 tööpäeva jooksul alates koosoleku 

toimumise ajast. Hindamispaneeli juht ja protokollija allkirjastavad protokolli. 
2.5.15. Esimese kriteeriumi lävend on 3.5 punkti. 

 
2.6. HINDAMISE II ETAPP 2.6.1. Hindamise teises etapis hindavad laekunud uuringuettepanekute teaduslikku taset 

kaks sõltumatut eksperti ja hindamisnõukogu.  
2.6.2. Hindamisnõukogu tööd reguleerib „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu 

moodustamise kord ja töökord.“ 
2.6.3. Sõltumatud eksperdid valib ETAg. Sõltumatuks eksperdiks võib olla 

rahvusvaheliselt tunnustatud oma eriala ekspert Eestist või mõnest teisest riigist. 



Sarnaselt hindamispaneeli ekspertidele, täidavad ka sõltumatud eksperdid iga nende 
poolt hinnatava uuringuettepaneku kohta retsensioonivormi ETIS-es. 

2.6.4. Vastavalt RITA TATi punktile 6.1.4.9. hindavad eksperdid ja hindamisnõukogu 
hindamise teises etapis rakendusuuringu ettepanekuid kolme alakriteeriumi suhtes:  

a) konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia, sealhulgas senise uurimistöö teaduslik 
tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö tulemused ja taristu 
piisavus; 

b) kavandatava uuringu metoodika, teaduslik tase ja põhjendatus;  c) eelarve ja ajakava põhjendatus ja realistlikkus. 
  

2.6.5. Hindamisnõukogu otsustab teise kriteeriumi alakriteeriumite hinded tuginedes 
sõltumatute ekspertide retsensioonidele.  

2.6.6. Hindamisnõukogu koosolekul toimub arutelu alakriteeriumite lõikes antavate 
hinnete ja hinnangute andmiseks ning tehakse ETAg-ile järgmised ettepanekud: 

1) lävendit mitte ületanud uuringuettepanekuid mitte rahastada, 
2) lävendi ületanud uuringuettepanekute rahastamise kohta vastavalt pingereale,  
3) muuta eelarvet, seada  uuringuettepanekutele lisatingimusi. 

2.6.7. Teise kriteeriumi lävendiks on 3.5 punkti. 
 

3. RAHASTAMISOTSUSE TEGEMINE 
3.1. ETAg arvutab mõlema hindamiskriteeriumi hinnete põhjal koondhinde, sealjuures 

esimese kriteeriumi osakaal on 60 % ja teise kriteeriumi osakaal 40% koondhindest.  
3.2. Kummagi kriteeriumi hinnete alusel koostatud pingeridade põhjal moodustatakse 

lävendi ületanud uuringuettepanekute lõplik pingerida.  
3.3. Iga uuringuteema kohta rahastatakse vähemalt ühte projekti, mis on ületanud 

mõlema kriteeriumi osas lävendi ning mis on vastava uuringuteema projektide 
pingereas kõrgeima punktisummaga. Kui mõne uuringuteema osas pole ühtegi 
sellist ettepanekut, siis see uuringuteema jääb rahastamata. Uue vooru korraldamise 
otsustab ETAg.  

3.4. Võrdse koondhindega ettepanekute puhul rahastatakse uuringuettepanek, millel on 
kõrgem esimese kriteeriumi hinne.  

3.5. Kui ka esimese kriteeriumi hinne on mõlemal projektil võrdne, siis selgitatakse 
võitja välja liisuheitmise tulemusena. 

 
4. HINDAMISPANEELI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1. Kohustused: 
4.1.1. Hindamises osalevad hindamispaneeli liikmed peavad vastama perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse §21 lõikes 4 sätestatud tingimustele. 
4.1.2. Hindamispaneeli liikmed on kohustatud allkirjastama huvide konflikti välistamiseks 

ja konfidentsiaalsuse kinnitamiseks sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse 
deklaratsiooni (Lisa 2 Sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsioon). 

4.1.3. Hindamispaneeli liikmed on kohustatud koheselt peale uuringuettepanekute 
kättesaamist teavitama sõltumatu hinnangu andmist takistavatest asjaoludest (nt. 
huvide konflikt) hindamispaneeli esimeest. 

4.2. Õigused: 
4.2.1. Hindajatel on õigus saada tasu uuringuettepanekute hindamise ja hindamispaneeli 

koosolekul osalemise eest. 



4.2.2. Hindamispaneeli liikmetel on õigus vajadusel küsida ETAg-i käest lisateavet 
esitatud uuringuettepanekute kohta. 

 
5. HINDAMISKRITEERIUMITE KIRJELDUS 
5.1. Uuringuettepanekut hinnatakse toetuse andmise tingimuste punktis 6.1.4.9. välja 

toodud hindamiskriteeriumite ja alakriteeriumite põhjal. Korraldatavad konkursid 
on teemaspetsiifilised ja seetõttu kasutatakse iga teema puhul individuaalset 
lähenemist. Kriteeriumid, alakriteeriumid ja nende osakaalud uuringuettepanekute 
hindamiseks põhinevad lisas 1 toodud tabelil.  

5.2. Uuringuettepanekut hinnatakse valikukriteeriumide lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) 
kuni 5 (suurepärane).  Alakriteeriumite piires võib hindeid anda sammuga 0.5 
punkti. Numbrilise skaala väärtushinnangud on järgmised: 

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

5.3. Hindajal on kohustus oma hinnangut põhjendada. 
 
 
VIITED  

1) Tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine” uuringuettepanekute ja taotleja 
nõuetele vastavuse kontrolli lehe“.  

2) „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ toetuse andmise 
tingimused„ 

 
 
  



LISA1. 
RITA tegevuse 1 üldised hindamiskriteeriumid TATi punkt 6.1.4.9. alusel 

 
Hinnete kirjeldused 
I hindamise etapp 
 

Kriteerium 1 Uuringu sotsiaalmajanduslik ning ühiskondlik olulisus 60% 
1.1  
-Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele;  
-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 
Osakaal I kriteeriumist 60% 
-Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele 
„5“ Uuring lahendab väga otseselt ja selgelt lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on 

otseselt, tugevasti ja selgelt seotud RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega 

Kriteerium ja selle kaal Alakriteeriumi kirjeldus Alakriteeriumi kaal 
kriteeriumist 

Kriteerium 1  Uuringu 
sotsiaalmajanduslik ning 
ühiskondlik relevantsus 

(60%) 
 

KRITEERIUMI 
LÄVEND 
3,5 punkti 

Uuringu mõju RITA eesmärkide ning 
riiklike strateegiate ja arengukavade ellu 
rakendamisele 

60% Panus sotsiaalmajanduslike ja 
ühiskondlike probleemide 
lahendamisele 
Vastavus nutika spetsialiseerumise 
raamistikule, kus asjakohane 
Uuringu tulemuste levitamise ja 
rakendamise plaan ning tutvustamine 
ühiskonnale 

30% 
Oodatav panus teadlaste järelkasvu 
tagamisse riigile olulistes valdkondades 10% 
Uuringu mõju läbivatele teemadele 

Kriteerium 2  Uuringu teaduslik tase 
(40%) 

 
KRITEERIUMI 

LÄVEND 
3,5 punkti 

Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu 
viia 

30% Senise uurimistöö teaduslik tase, 
uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate 
eelneva teadustöö tulemused 
Taristu piisavus 
Kavandatava uuringu metoodika, 
teaduslik tase ja põhjendatus 40% 
Eelarve ja ajakava põhjendatus ja 
realistlikkus 30% 



ning toob parimal võimalikul moel välja uuringu seosed erinevate strateegiate ja 
arengukavadega, mille koostamisel või rakendamisel on uuringut võimalik kasutada. 

„4“ Uuring lahendab hästi lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on otseselt seotud RITA 
eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega ning toob selgelt välja uuringu seosed 
erinevate strateegiate ja arengukavadega, mille koostamisel või rakendamisel on uuringut 
võimalik kasutada. 

„3“ Uuring lahendab piisavalt selgelt lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on piisavalt 
selgelt seotud RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega ning toob pigem 
selgelt välja uuringu seosed erinevate strateegiate ja arengukavadega, mille koostamisel või 
rakendamisel on uuringut võimalik kasutada, samas võib esineda teatud küsitavusi seoste 
asjakohasuse kohta.  

„2“ Uuringu vastavus lähteülesandes toodud probleemide ja eesmärkide lahendamisega on 
kaheldav, seotus RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega on nõrk ning pigem 
ei too selgelt välja uuringu seoseid erinevate strateegiate ja arengukavadega, mille koostamisel 
või rakendamisel oleks uuringut võimalik kasutada.  

„1“ Uuring ei ole seotud lähteülesandes toodud probleemide ja eesmärkide lahendamisega, seotus 
RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega on ebaselge, samuti on ebaselge, kas 
ja millise strateegia või arengukava koostamisel või rakendamisel oleks uuringut võimalik 
kasutada.  

-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 
„5“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on väga suur 

ja väga oluline, uuring on väga innovaatiline3. Uuring toob selgelt ja väga hästi põhjendatult 
välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on 
tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring väga hästi seostatud nutika 
spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„4“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on suur ja 
oluline, uuring on innovaatiline. Uuring toob hästi välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab 
ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on 
see uuring hästi seostatud nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„3“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on pigem 
suur ja pigem oluline, uuring sisaldab mõningaid innovaatilisi aspekte. Uuring pigem toob 
välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on 
tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring piisavalt seostatud nutika 
spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„2“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on pigem 
väike ja pigem ebaoluline, uuringu innovaatilisus on kaheldav. On kaheldav, kas uuring toob 
välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on 
tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on kaheldav, kui hästi on see teema seostatud 
nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„1“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on väike ja 
ebaoluline, uuringus puudub innovaatilisus. Uuring ei too välja erinevaid aspekte, kuidas ta 
mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks rakenduslikud. 
Samuti puudub seos nutika spetsialiseerumise eesmärkidega. 

1.2 
-Uuringu tulemuste levitamise ja rakendamise plaan ning tutvustamine ühiskonnale 
Osakaal I kriteeriumist 30% 

                                                           
3 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, §2, punkt 5: innovatsioon – uute ideede ja teadmiste kasutamine uudsete lahenduste rakendamiseks, mis hõlmab toodete ja teenuste väljatöötamist ning uuendamist (tooteinnovatsioon); vastavate turgude hõivamist ja laiendamist (turuinnovatsioon); uute tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomist ning juurutamist (protsessiinnovatsioon); uuendusi juhtimises ja töökorralduses (organisatsiooniinnovatsioon) ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist (personaliinnovatsioon) 



„5“ Uuringu tulemused on väga selged ja väga hästi rakendatavad. Tulemuste rakendamise plaan 
on väga hästi koostatud ja väga hästi teostatav, väga realistlik, kaasates kõiki vajalikke 
osapooli. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste levitamiseks: näiteks 
konverentsidel osalemine, juhendmaterjalide koostamine, koolituste koostamine, infopäevad 
jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus 
kohane. Väljapakutu võimaldab väga hästi tulemusi levitada ja ühiskonnale tutvustada.  

„4“ Uuringu tulemused on hästi välja toodud ja hästi rakendatavad. Tulemuste rakendamise plaan 
on väga hästi koostatud ja hästi teostatav, realistlik, kaasates enamusi vajalikke osapooli. Välja 
on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste levitamiseks: näiteks konverentsidel osalemine, 
juhendmaterjalide koostamine, koolituste koostamine, infopäevad jne, teema kajastatus 
ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu 
võimaldab hästi tulemusi levitada ja ühiskonnale tutvustada. 

„3“ Uuringu tulemused on mõistetavad ja rakendatavad. Tulemuste rakendamise plaan on teostatav, 
kuigi võib esineda teatud kaheldavusi või on mõne olulise osapoole kaasatus nõrk. Välja on 
pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste levitamiseks: näiteks konverentsidel osalemine, 
juhendmaterjalide koostamine, koolituste koostamine, infopäevad jne, teema kajastatus 
ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu 
võimaldab piisavalt tulemusi levitada ja ühiskonnale tutvustada. 

„2“ Uuringu tulemused on pigem ebapiisavalt välja toodud ja pigem ei ole rakendatavad. 
Tulemuste rakendamise plaan on koostatud pigem puudulikult ja pigem on kesiselt teostatav. 
Paljud olulised osapooled on rakendusplaanist väljas. Välja pakutud stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks võimaldavad piiratud ulatuses tulemusi levitada ja ühiskonnale tutvustada. 

„1“ Uuringu tulemused on segaselt sõnastatud. Tulemuste rakendamise plaan puudub või on 
teostamatu. Väljapakutus stsenaariumid ei võimalda tulemusi piisavalt levitada ega 
ühiskonnale tutvustada. 

1.3 
-Oodatav panus teadlaste järelkasvu tagamisse riigile olulistes valdkondades; uuringu mõju läbivatele 
teemadele 
Osakaal I kriteeriumist 10% 
„5“ Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on väga hästi optimeeritud. Väga hästi on 

kaasatud kõik akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed. Uuringusse on kaasatud väga hea 
ja väga hästi põhjendatud magistrantide ja doktorantide kombinatsioon.  
Uuringu mõju läbivatele teemadele on väga selge.  

„4“ Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on hästi optimeeritud. Hästi on kaasatud kõik 
akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed. Uuringusse on kaasatud hea ja hästi 
põhjendatud magistrantide ja doktorantide kombinatsioon. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on selge. 

„3“ Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on piisavalt läbimõeldud. Kaasatud on 
piisavalt akadeemilise karjäärimudeli erinevaid tasemeid. Uuringusse on kaasatud piisavalt nii 
magistrante kui ka doktorante. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on piisav. 

„2“ Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on kohati läbimõtlemata. Akadeemilise 
karjäärimudeli erinevad tasemed ei ole tasakaalus. Uuring kaasab väga vähe magistrante või 
doktorante, kuigi see oleks vajalik ja võimalik. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on ebaselge. 

„1“ Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur ei ole läbimõeldud. Esindatud ei ole 
akadeemilise karjäärimudeli kõiki tasemeid. Uuring ei kaasa ei magistrante ega doktorante, 
kuigi see oleks vajalik ja võimalik. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele puudub.  

 
 
  



II hindamise etapp 
 

Kriteerium  2 Uuringu teaduslik tase 40% 
2.1  
-Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia,  
-Senise uurimistöö teaduslik tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö tulemused 
ja  
-Taristu piisavus 
Osakaal II kriteeriumist 30% 
-Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia 
„5“ Konsortsium on komplekteeritud suurepäraselt, kõik vajalikud kompetentsid uuringu 

läbiviimiseks on väga hästi esindatud ja sellega on loodud kõik eeldused uuring suurepäraselt 
ellu viia. 

„4“ Konsortsium on komplekteeritud hästi ja kõik vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks 
on hästi esindatud ja sellega on loodud head eeldused uuring hästi ellu viia. 

„3“ Konsortsium on komplekteeritud piisavalt, vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks on 
enamasti olemas ja sellega on loodud eeldused uuring läbi viia. 

„2“ Konsortsiumi komplekteeritus jätab soovida, vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks 
on puudulikud ja uuringu edukas läbiviimine on küsitav. 

„1“ Konsortsiumil puudub suutlikkus uuringut ellu viia. 
-Senise uurimistöö teaduslik tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö tulemused 
„5“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 

valdkondades on rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel. Artiklid avaldatud kõrgelt hinnatud 
eelretsenseeritud ajakirjades, toimetised leitavad nende uurimisvaldkonna olulisimates 
andmebaasides. Monograafiad on publitseeritud rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud kirjastajate 
poolt. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgruppe, kellel on eelnev korduv koostöö 
kogemus. Üks või mitu konsortsiumi partnerit on eelnevalt olnud üliedukad erinevate 
projektide, uurimistoetuste või rahvusvahelise rahastamise taotlemisel ja väga paljude 
rahvusvaheliste projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel. Esitatud on 
konsortsiumilepingu (eelnõu) ja see on hästi läbi mõeldud, põhjendatud ja realistlik-  

„4“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
valdkondades on rahvusvaheliselt tunnustatud. Artiklid avaldatud tunnustatud 
eelretsenseeritud ajakirjades, toimetised leitavad nende uurimisvaldkonna olulisimates 
andmebaasides. Monograafiad on publitseeritud rahvusvaheliselt tunnustatud kirjastajate 
poolt. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgruppe, kes on varem vähemalt korra koostööd 
teinud. Üks või mitu konsortsiumi partnerit on eelnevalt olnud edukad erinevate projektide, 
uurimistoetuste või rahvusvahelise rahastamise taotlemisel ja paljude rahvusvaheliste 
projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel. Esitatud on konsortsiumilepingu 
(eelnõu).  

„3“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
valdkondades on rahvusvaheliselt nähtavad. Artiklid või monograafiad on avaldatud 
eelretsenseeritud ajakirjades või TA valdkonnas tunnustatud kirjastaja poolt. Konsortsiumi 
partnerite seas on uurimisgrupid, kes varem koostööd teinud ei ole, aga taotluse põhjal on 
alust oletada, et nad on koostööks suutelised. Konsortsiumi partneritel on olnud vähe 
projekte või uurimistoetusi või rahvusvahelist rahastust. Konsortsiumil on mõningane 
projektide või uurimistoetuste juhtimise/haldamise kogemus. Esitatud on 
konsortsiumilepingu (eelnõu). 

„2“ Konsortsiumi partnerite teadustulemused uuringuga seotud valdkondades on avaldatud 
kohalikes ajakirjades või kohalike kirjastuste poolt ega ole leitavad tunnustatud 
andmebaasidest. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgrupid, kes varem koostööd teinud 
ei ole. Taotlusest nähtub, et nende koostöövõimekus on väike. Konsortsiumi partneritel on 
olnud väga vähe projekte või uurimistoetusi. Konsortsiumi võimekus oma seniste kogemuste 



ja oskuste baasil projekti ellu viia on väike. Konsortsiumilepingu (eelnõu) kas puudub või on 
ebarealistlik.  

„1“ Konsortsiumi partnerite teadustulemusi uuringuga seotud valdkondades on vähe ning need 
on avaldatud kohalikes ajakirjades või kohalike kirjastuste poolt ega ole leitavad 
andmebaasidest. Konsortsiumi partnerid ei ole varem koostööd teinud. Partnerite 
koostöövõimekus on puudulik. Konsortsiumi partneritel ei ole olnud varasemaid projekte ega 
uurimistoetusi. Konsortsiumi võimekus projekti ellu viia on väga väike. Konsortsiumilepingu 
(eelnõu) kas puudub või on ebarealistlik. 

-Taristu piisavus 
Tingi-
muslik 

Teema täitmine ei eelda vastava taristu olemasolu 
Tingi-
muslik 

Teema täitmine eeldab vastava taristu olemasolu 
„5“ Taristu uuringu elluviimiseks on tipptasemel ja uuringu tegemiseks igati vastav. 
„3“ Taristu on osaliselt olemas, kuid uuringu tegemiseks piisav. 
„1“ Uuringu elluviimiseks taristu puudub ja seda ei ole võimalik ka rentida ega osta.  
2.2 
-Kavandatava uuringu metoodika, teaduslik tase ja põhjendatus 
Osakaal I kriteeriumist 40% 
„5“ Metoodika on väga innovatiivne, väga kaasaegne, parim võimalik viis lähteülesandes seatud 

probleemide lahendamiseks. Välja pakutud probleemilahendused on silmapaistvad, selged, 
asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja hüpoteesid on väga hästi välja toodud ja 
suurepäraselt põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab väga täpselt sellele, mida 
lähteülesandes oodatakse. 

„4“ Metoodika kasutab innovatiivseid aspekte, metoodika on kaasaegne, väga sobilik 
lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks.Välja pakutud probleemilahendused on 
väga head, selged, asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja hüpoteesid on hästi 
välja toodud ja hästi põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab täpselt sellele, mida 
lähteülesandes oodatakse. 

„3“ Metoodika on sobilik lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks. Välja pakutud 
probleemilahendused on pigem head, asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja 
hüpoteesid on piisavalt välja toodud ja põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab suures 
osas sellele, mida lähteülesandes oodatakse. 

„2“ Metoodika on lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks pigem ebasobiv.  
Välja pakutud probleemilahendused on ebaselged, ei ole asjakohased ega põhjendatud.  
Uurimisküsimused ja hüpoteesid on mõnevõrra ebatäpsed ja korralikult põhjendamata. 
Välja pakutud metoodika pigem ei vasta sellele, mida lähteülesandes oodatakse. 

„1“ Metoodika on ebasobiv lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks. Ei ole võimalik 
aru saada, kuidas valitud metoodika lähteülesandes toodud probleeme lahendab.  
Uurimisküsimused on ebaselgelt sõnastatud.  

2.3 
-Eelarve ja ajakava põhjendatus ja realistlikkus  
Osakaal I kriteeriumist 30% 
„5“ Projekti eelarve ja ajakava on suurepäraselt koostatud, väga realistlikud, eelarve 

suurepäraselt optimeeritud ning kulutõhus, tegevus- ja ajakava võimaldavad väga hästi 
saavutada lähteülesandes toodud eesmärgid. 

„4“ Projekti eelarve ja ajakava on väga hästi koostatud, realistlikud, eelarve väga hästi 
optimeeritud ning tegevus- ja ajakava võimaldavad hästi saavutada lähteülesandes toodud 
eesmärgid. 

„3“ Projekti eelarve ja ajakava on selged, üldjoontes realistlikud, eelarve optimaalne ning 
tegevus- ja ajakava võimaldavad saavutada lähteülesandes toodud eesmärgid. 

„2“ Projekti eelarve ja ajakava on ebapiisavalt läbi mõeldud, kohati ebarealistlikud, eelarve 
optimeerimata ning tegevus- ja ajakava sobilikkus lähteülesandes toodud eesmärkide 
saavutamiseks küsitav. 



„1“ Projekti eelarve ja ajakava projekti elluviimiseks ebarealistlikud, eelarve on tasakaalust 
väljas ja tegevuste ning ajakava ei võimalda lähteülesandes toodud eesmärkide saavutamist. 

 
  



LISA 2.  
HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMISE JA KONFIDENTSIAALSUSE 

DEKLARATSIOON 
RITA tegevuse 1 ekspertide hindamispaneeli ülesandeks on erapooletu hinnangu andmine ja 
ettepanekute tegemine RITA tegevuse 1 projektide hindamisel.  
RITA tegevuse 1 ekspertide hindamispaneeli ülesannete erapooletut täitmist võib mõjutada huvide 
konflikt – olukord, kus paneeli liikme ettepanekuid ja hinnanguid võivad mõjutada perekonna-, 
poliitiliste- või rahvuslike sidemete või majanduslike huvidega seotud või muud põhjused, mis 
tulenevad ühistest huvidest tegevuse 1 raames projekte taotlevate isikute või partneritega. 
Mina, allakirjutanu,  
(palun tähistage ristiga asjakohased ruudud) 

☐ kinnitan, et ei ole teadaolevalt ei otseselt ega kaudselt seotud ühegi RITA tegevuse 1 taotluse koostamise 
ega konsultatsiooniprotsessiga;  

☐ kinnitan, et ei ole eraviisiliselt ega tööalaselt seotud ühegi minu poolt hinnatava RITA tegevuse 1 
taotlusega. 

☐ kinnitan, et kasutan kogu informatsiooni, mille olen saanud RITA tegevuse 1 taotluste menetlemise 
käigus, üksnes hindaja ülesannete täitmiseks; 

☐ hindan RITA tegevuse 1 taotlusi erapooletuse printsiibist lähtuvalt; 

☐ kohustun mitte avaldama kolmandatele isikutele RITA tegevuse 1 taotluste menetlemisel saadud andmeid 
ja infot, kaasa arvatud nende sisu; 

☐ kohustun mitte kopeerima RITA tegevuse 1 taotluste dokumentatsiooni ja seda kasutama vaid sihipäraselt; 
 

 kinnitan, et minu osalemine järgneva(te) taotlus(t)e 
hindamisel võib põhjustada huvide konflikti: 

 

Nr Taotluse pealkiri Taotluse esitaja  
              

 
Kohustun koheselt teatama hindamist korraldavatele SA Eesti Teadusagentuur töötajatele, kui avastan 
mis tahes otsese või kaudse huvide konflikti seoses mõne RITA tegevuse 1 taotlusega, mida mul 
palutakse hinnata või mida käsitletakse kollektiivsel arutelul minu juuresolekul. 
Kinnitan, et ei avalda ühtegi hindamisprotsessi või hindamiseks esitatud RITA tegevuse 1 taotluse 
üksikasja ega selle tulemust ilma SA Eesti Teadusagentuur selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Saan 
aru, et hindamise teostamisel väljaspool SA Eesti Teadusagentuur kontrolli all olevaid tööruume, 
vastutan isiklikult saadetud dokumentide või elektrooniliste failide konfidentsiaalsuse eest ja kõikide 
konfidentsiaalsete dokumentide ning failide tagasi saatmise, kustutamise või hävitamise eest pärast 
hindamise lõpetamist, kui suunistest ei tulene teisti. 
............................................................. (nimi ja allkiri) 
............................................................. (kuupäev)  


