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UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 

Uurimisteema 

Kliimamuutuste leevendamise võimalused süsiniku püüdmisel ja kasutamisel tööstuses 

Täpsustatud uurimisteema 

Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku 
püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku 
kasutamise teistes tööstussektorites 

Lahendatavad probleemid  

Eesti majandus on elaniku kohta üks kõige kõrgema kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) 
heitega ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. Samas on 
rahvusvaheline keskkonna- ja kliimapoliitika teel järjest ambitsioonikamate eesmärkide 
poole, mis rõhutavad kasvuhoonegaaside vähendamise ja ressursitootlikkuse suurendamise 
tähtsust. Seetõttu on Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks vajalik leida 
võimalusi meie ressursikasutuse tõhustamiseks ja KHG heite vähendamiseks. Et olukorda 
lahendada, peab uuring pakkuma lahendusi järgnevatele probleemidele: 

1. KHG heide elaniku kohta on Eestis väga kõrge, samas kui ressursitootlikkus on madal, 
mistõttu peab riik suunama kogu protsessi selliselt, et investeeringud ja ümberkorraldused 
tooksid kasu keskkonnale ja parandaksid majanduse konkurentsivõimet. Suur osa heitest 
tuleb elektri tootmisest, samas  puudub pikaajaline tasakaal ja vaade siseriiklikult 
juhitavate elektri tootmisvõimsuste olemasolu ja süsinikuheite märgatava vähendamise 
vahel. Selle üheks lahenduseks on põlevkivist toodetud elektri dekarboniseerimine läbi 
CO2 püüdmistehnoloogiate rakendamise. Hetkel pole riigil ülevaadet, mis eeldustel on 
Eestis võimalik rakendada kulutõhusalt süsiniku püüdmisseadeid elektritööstuse KHG 
heitkoguste vähendamiseks.  

2. Hetkel puudub Eestis teadmine, milliste tehnoloogiliste lahenduste abil oleks põlevkivi 
sisendina kasutavas tööstuses kõige efektiivsemalt võimalik tekkivat süsinikuheidet 
vähendada ja süsinikku tööstuslikult ringlusesse võtta. Vähe on infot võimaluste kohta, 
kuidas märkimisväärselt KHG heidet vähendada. 

3. Põlevkivitööstuses tekkiva CO2 püüdmisel ei ole selge, kuidas seda hiljem järeltöödelda – 
kas mõistlikum oleks see alaliselt ladestada lähedalasuvates naaberriikides, kus on selleks 
sobivad geoloogilised tingimused, või kasutada sekundaarse toorainena erinevate 
tööstussektorite toodete tootmisel. Püütud CO2 kasutamine aitaks tõsta Eesti 
ressursitootlikkust, kuid hetkel ei ole teada, kuidas ja mis sektoris on võimalik/kõige 
mõistlikum püütud CO2-te kasutada. Puudub püütud CO2 omaduste ning 
kasutusvõimaluste analüüs. 

 



Eesti tööstus- ja teenindussektoris kasutatakse kõrge globaalse soojenemise potentsiaaliga (ligi 23 000 
korda kõrgem kui CO2) fluoritud gaase ehk nn F-gaase1. Euroopa Liidul on eesmärk aastaks 2030 
vähendada F-gaaside heidet 2/3 võrra2. Üheks alternatiiviks on F-gaaside asendamine CO2-ga, kuid 
puudu on info selle kohta, kas ja mis eeldustel oleks võimalik selleks kasutada põlevkivitööstuses 
tekkinud ja kinni püütud CO2-te.  
Eesmärk  

Eesti KHG heite vähendamiseks ja ressursitootlikkuse suurendamiseks on üheks võimaluseks 
põlevkivi sisendina tarbivates tööstusharudes süsiniku püüdmise tehnoloogiate (carbon 
capture) rakendamine. Sealjuures on kriitilise tähtsusega küsimus, mida kinni püütud CO2-ga 
teha – kas ladustada see geoloogiliselt sobilikes kohtades (nn carbon capture and storage – 
CCS tehnoloogia) või kasutada seda sisendina erinevates tööstuslikes protsessides või 
toodete tootmisel (nn carbon capture and utilization – CCU tehnoloogia).  
Kuna hetkel puudub Eestis teadmine selle kohta, kas ja milliseid tehnoloogiaid on võimalik ja 
majanduslikult mõistlik CO2 püüdmisel ja puhastamisel kasutada, siis antud töö peamiseks 
eesmärgiks on selgitada välja CCU ja CCS tehnoloogiate rakendatavus Eesti heitemahukat 
põlevkivi kasutavas tööstussektoris. Teada on, et Eestis puuduvad sobivad geoloogilised 
formatsioonid CCSi rakendamiseks, seega keskendub uuring peamiselt CCU tehnoloogiate 
rakendatavuse analüüsile.  
 
Euroopa Komisjon avaldas 2015. aasta detsembris Ringmajanduse tegevuskava, mis seab 
eesmärgiks kasutada olemasolevaid ressursse korduvalt, luues nii lisandväärtust ühe 
primaarse ressursiühiku kohta.  
 
Samuti avaldas Euroopa Komisjon 2018. aasta jaanuaris plasti strateegia, milles leiti, et CO2 
on üheks alternatiivseks toormeks fossiilkütuste asendamisel. Antud projekt peaks andma 
vastuse, milliste eelduste realiseerumisel on võimalik kulutõhususalt rajada ja käitada 
süsiniku püüdmistehnoloogiaid ning kas ja millistel tingimustel oleks võimalik CO2 sisendina 
kasutada Eesti tööstuses või kas on majanduslikult mõistlik antud sekundaarset toorainet 
eksportida kasutamiseks teiste riikide tööstussektorites. 
 
Uuringu alameesmärgid on järgmised: 
 
Alameesmärk 1. Hinnata olemasolevate süsiniku püüdmistehnoloogiate sobivust Eesti 
põlevkivitööstuse jaoks. 
Analüüsida erinevaid tehnoloogilisi lahendusi süsinikdioksiidi püüdmiseks/puhastamiseks ja 
nende sobivust Eesti põlevkivitööstusele. Lisaks on antud eesmärgi raames vaja hinnata 
püüdmistehnoloogiate rajamise maksumusi. Sobiva tehnoloogia puhul tuleb selgelt 
kaardistada püütud CO2 voogude keemilised ja muud karakteristikud, mis oleksid sisendiks 
projekti järgmistesse etappidesse, kus uuritakse püütud CO2 võimalikke kasutusvaldkondi. 
 
Alameesmärk 2. Välja töötada stsenaariumid tehnoloogiate kasutamiseks  Eesti 
põlevkivisektoris. 
Esimese alameesmärgi all leitud tehnoloogia rakendamisega seotud eelduste ja vajalike 
tegevuste analüüs. Antud eesmärgi juures on tarvilik hinnata regulatiivseid ja 

                                                           
1 F-gaaside ehk sünteetiliste gaaside (osaliselt halogeenitud fluorosüsivesinike, fluoroklorosüsivesinike, 
fluorosüsivesinike, SF6 – nn F-gaasid) heitkoguste kiire kasv on ohtlik, sest püsivad atmosfääris väga pikka aega. 
Näiteks külmikutes kasutatav freoon 134a võib asjatundmatu käsitsemise tagajärjel jääda atmosfääri püsima 15. 
aastaks, aidates seega aktiivselt kaasa kliima soojenemisele. 
2EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2014, 16. aprill 2014, fluoritud kasvuhoonegaaside 
kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN 

http://www.klab.ee/f-gaasid/kasvuhooneefekt/gaasid/


turumehhanismidest (CO2 hind, elektri hind) tulenevaid eeldusi antud tehnoloogiate 
kulutõhusaks toimimiseks. Lähtudes erinevatest käitistest – õli- ja elektri tootmisseadmed– 
siis kui suur hulk CO2-te on võimalik kinni püüda ning kui suures mahus ja mis hinnaga on 
tööstussektor võimeline püütud CO2-te tootmissisendina kasutusele võtma.  
 
Alameesmärk 3. Pakkuda välja valitud tehnoloogiate abil püütud süsiniku võimalikud 
kasutusvaldkonnad. 
Arvestades esimese alameesmärgi all leitud ja kirjeldatud püütud CO2 karakteristikuid ning 
püütud CO2 mahtu, tuleb hinnata, kuidas on võimalik erinevates Eesti tööstussektorites CO2 
ära kasutada. Selleks on vajalik kirjeldada, kuidas tekitada tööstuses võimekus püütud CO2 
kasutusele võtmiseks – missuguseid tooteid arendada ja kuidas riigipoolselt soodustada CO2 
kasutuselevõttu. Tarvilik on käsitleda ka veel proof-of-concept (demonstratsioonifaasis) 
tasemel olevaid suure potentsiaaliga kasutusvaldkondi ja -tehnoloogiaid. Lisaks tuleb antud 
eesmärgi all analüüsida kogutud CO2 geoloogilise ladestamise majanduslikku mõttekust. 
 

Ülesanne 3.1 F-gaaside asendamine püütud CO2-ga. 
Kolmanda alameesmärgi raames tuleb mh analüüsida Eestis kasutatavate F-
gaaside asendamist CO2-ga. Vaja on analüüsida nii tehnoloogiaid – kuidas 
tehniliselt üleminek külmaseadmetes välja näeks, kuidas toimiks CO2-e 
töötlemine, et seda saaks kasutada külmaseadmetes – kui ka selle kulutõhusust. 

 

Uurimisküsimused 

Alameesmärgid 1 ja 2 

1. Olemasolevate süsiniku püüdmis- ja puhastamise tehnoloogiate sobivus Eesti 
põlevkivitööstuse jaoks.  

a. Millised on põlevkiviõli tootmisel tekkiva CO2 püüdmiseks kõige efektiivsemad 
(nii majanduslikust kui ka tehnoloogilisest aspektist lähtuvalt)  tehnoloogiad? 

b. Millised on põlevkivi otsepõletamisel tekkiva CO2 püüdmiseks  kõige 
efektiivsemad (nii majanduslikust kui ka tehnoloogilisest aspektist lähtuvalt)  
tehnoloogiad (eelkõige nn OXY-FUEL tehnoloogiad)? 

2. Süsiniku püüdmistehnoloogiate käitamise eeldused: 
a. Kuidas näeb välja süsiniku püüdmistehnoloogia tehnoloogilise protsessi 

kirjeldus (sh kui palju energiat kulub tehnoloogia toimimisele)? 
b. Kui suure hulga CO2-heidet (mitu protsenti koguheitest) suudab 

püüdmisseade elimineerida (käitisepõhine arvestus)?  
c. Kuidas mõjutab tehnoloogia rakendamine õhusaasteainete heidet (NOx, SO2, 

H2S, CO, PM, erinevad raskemetallid jne)? 
d. Millised on võimalikud kaasnevad mõjud keskkonnale?  
e. Rakendades sobivaimat tehnoloogiat, siis millise puhtuse ja milliste 

lisanditega CO2 voog saadakse ja millised on tahked heitmed ja tekkiva tahke 
jäägi koostis? 

f. Kui palju suureneb põlevkivi omatarve püüdmistehnoloogiate rakendamisel? 
g. Missuguste turueelduste realiseerumisel (tootmise sisend-väljundhindade 

juures –CO2 kvoodi hind, elektri hind jne) on majanduslikult mõistlik ja 
kulutõhus antud tehnoloogiaid rakendada?  

h. Kas ja kui suures mahus on vaja alginvesteeringu finantseerimiseks toetust, et 
tehnoloogia rajamine oleks majanduslikult mõttekas? 
 
 



 

Alameesmärk 3 

3. Põlevkivitööstuses püütud/puhastatud (lähtudes küsimuses 2(e) defineeritud ja 
leitud CO2 voogudest) CO2 kasutamise võimalused: 

a. Kas 2(e) juures leitud CO2 vooge tuleb eelpuhastada/järeltöödelda, enne kui 
neid saab tööstuses sisendina kasutada ja mis on selle tegevuse kulu?  

b. Mis on potentsiaalsete toodete turupotentsiaal ja Eestis olemasolev 
tootmisvõimekus?  

c. Millised on valitud prioriteetsete suundade raames konkreetsed 
kontseptsioonid ja tehnoloogiad CO2 kasutamiseks tööstuses: 

i. CO2 kasutamine keemiatööstuse sisendina 
ii. CO2 kasutamine biotehnoloogia tööstuse sisendina 
iii. CO2 kasutamine kõrgtemperatuurses elektrolüüsis sünteesgaasi 

tootmiseks 
iv. CO2-st toodetud kütuste kasutamine kütuseelementides elektri 

tootmiseks 
v. CO2 kasutamine plastitööstuse sisendina 

vi. CO2 kasutamine toiduainetööstuses (rakendamine kasvuhoonetes) 
vii. CO2 muu tööstuse sisendina (metaani, etaani, eteeni, etüüni  

tootmine) 
viii. CO2 kasutamine F-gaaside asendajana – analüüsida ka tarbimise poolt 

(tehnoloogia, saavutatav emissioonide vähenemine jms) 
ix. Muud võimalikud kasutusalad? 

4. Kui suur on Eesti tööstuse (potentsiaalne) võimekus taaskasutada püütud CO2-te?  
a. Mis investeeringuid on vaja teha, et antud võimekust suurendada ja mis on 

nende maksumus?  
b. Millistes tööstussektorites ja mis mahus oleks mõistlik CO2 taaskasutada? 
c. Milliste meetmete, regulatiivsete instrumentidega või seadusandlusega saab 

riik soodustada antud tööstusharude arengut? 
5. Missugune on  kogutud/puhastatud CO2-le on ekspordipotentsiaal?  

a. Missugused sihtturud/sektorid, mis on antud toote turuhind ja prognoositav 
nõudluse muutumine tulevikus? 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele  

Kliimamuutuste leevendamisvõimaluste kaardistamine ja tehnoloogiliste lahenduste 
leidmine heitemahukates tööstussektorites toetab innovatsiooni arengut nii toote, turu, 
protsessi kui organisatsiooni tasandil. 
 
Projekti käigus tehtavad tegevused vastavad teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 
§ 2 p 2 kohaselt arendustegevuse nõuetele – tehtavate uuringute ja saadavate kogemuste 
kaudu saadakse teadmisi, mida rakendatakse tööstussektori protsesside 
ümberkorraldamiseks ja võimalusel uute toodete tootmiseks või nende oluliseks 
täiustamiseks. 
 
Uuringu käigus hinnatakse tehnoloogiaid, mida varasemalt Eesti tööstussektoris suures 
mahus kasutatud ei ole ja tehakse soovitused tööstusprotsesside ümberkorraldamiseks 
tulemustest lähtuvalt. See võimaldab tööstussektoris võtta kasutusele uued tehnilised 
lahendused toodete ning protsesside näol, mis aitavad seni suure keskkonnamõjuga sektori 
süsinikujalajälge vähendada, samuti soodustades ringmajanduse juurutamist ning 
edendamise võimalusi. 



 
Tegevus on Eesti põlevkivi sektori kontekstis uudne, kuna selliseid uuringuid ei ole sellises 
mahus läbi viidud, nende tulemus ei ole ettemääratav, nende lahendamisel eeldatakse 
loomingulist ja süstemaatilist lähenemist ning tulemused peavad olema ülekantavad ja/või 
korratavad. 
 
Projekti tulemused on avalikud, neid ei turustata ning projekti käigus kogutud algandmed 
antakse üle ETAgile. Tulemusi saavad kasutada Eesti tööstussektori ettevõtted, ülikoolid ja 
teadusasutused edasiseks teadustööks ja riigiasutused ja –institutsioonid 
planeerimisprotsessi sisendina. Teenuse pakkujad annavad intellektuaalomandi varalised 
õigused uuringu tulemuste suhtes ETAgile. Kõiki uuringu tulemusi, millega ei kaasne 
intellektuaalomandi õigusi, võib avaldamise kaudu laialdaselt levitada. 

Tehnilised nõuded 

Nõuded pakkujale 
Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad 
vähemalt kahest erineva avaliku TA asutuse või eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt 
kahe erineva TA alamvaldkonna3 uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või 
samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus. 
 
Konsortsium peab tegema koostööd vähemalt Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning uuringust 
huvitatud/kaasatud ettevõtetega. Koostöö peab väljenduma järgmistes aspektides: 

 Koostöö põlevkivisektori ettevõtetega peab  sisaldama ettevõtete poolt õhku 
paisatavate heitgaaside analüüsi ning muud asjakohast koostööd selgitamaks 
sobivaimate CO2 püüdeseadmete kohaldamise võimalikkust nii otsepõletus- kui ka 
õlitootmiskäitistele. Otsepõletuse puhul jäävad analüüsist välja tolmpõletuskatlad; 

 Koostöö CO2 sisendina kasutatavate ettevõtetega  selgitab, kui suures mahus on CO2-
te võimalik siseriiklikult taaskasutada (ettevõtete ja valdkondade kaupa), kas 
erinevates sektoritest/ettevõtetes kasutust leidev CO2 peab olema samade füüsilis-
keemiliste omadustega. Juhul kui omadused on erinevad, tuleb kirjeldada, millised 
need peavad olema. 
 

Projekti eelarve 
Uuringu maksimaalne eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste 
vahendite lisandumisel RITA 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet 
suurendada kuni 1 000 000 euroni. 
 
Konkursi tähtajad 
Konkurss jääb avatuks 24. septembrini 2018. Pakkumus esitatakse inglise keeles ETISe 
keskkonnas. Konkursil osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist ETAgi 
(aadressil maikki.moosus@etag.ee), kes võimaldab neile ligipääsu taotlusvormile. 
 
Konkursil osalevatel konsortsiumitel on võimalus kohtuda ETAg-i ja tellitavast uuringust 
kasusaavate ministeeriumite esindajatega, et rääkida läbi ette valmistatava pakkumuse sisu. 
 
Nõuded pakkuja meeskonnale 

                                                           
3 Haridus- ja teadusministri määrus “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13246093 



Konsortsiumi meeskonnas peavad olema  inimesed, kes on viimase 5 aasta jooksul 
tegutsenud energeetika vallas teadustööga või kellel on oluline praktiline töökogemus 
energeetikasektoris või sektorites, mis kasutavad CO2-te  tootmissisendina. Uurimistöö 
täitmisesse kaasatud meeskonda võivad kuuluda  doktorandid, magistrandid või tudengid.  
Uuringu meeskonda peavad kuuluma: 

 Konsortsiumi juht 

 Projektijuht 

 Uurimisrühma liikmed: 
- Majandusanalüüsiga (sh rahvusvahelise majanduskeskkonna analüüsiga) tegelenud 

eksperdid; 
- Põlevkivitööstuse protsesse ning CO2 püüdmistehnoloogiaid tundvad  eksperdid; 
- Eksperdid nii keemia kui ka füüsika vallast, kes suudavad adekvaatselt kirjeldada CO2 

füüsikalisi ja keemilisi parameetreid ning potentsiaalseid kasutusvaldkondi. 
 

Vastavalt juhtkomisjonile esitatud vahearuandele ja seal identifitseeritud kõige kõrgema 
potentsiaaliga kasutusvaldkondadele püütud ja puhastatud CO2 jaoks peab konsortsium 
vajadusel 2. etapi jaoks palkama endale konsortsiumi välised valdkondlikud eksperdid, kes 
suudavad pakkuda välja konkreetseid lahendusi CO2 kasutamiseks kõne all olevates 
sektorites. 
 
Konsortsiumi juhil peab olema seonduval alal teaduskraad ja ta peab olema avaldanud 
viimase 5 aasta jooksul seonduval alal teadusartikleid või osalenud tööülesannete kaudu 
aktiivselt sektori arendamises. Konsortsiumi juhi kohta esitatakse CV või viide ETISes asuvale 
CV-le. 
 
Projektijuht: 
Projektijuht vastutab uurimisrühma liikmete omavahelise suhtlemise, uuringu ajakavast 
kinnipidamise, tellijaga suhtlemise ning korrektselt vormistatud dokumentatsiooni eest. 
Projektijuhi kaudu toimub suhtlemine tellija ja tööde läbiviija(te) vahel. Projektijuhil on 
seonduval alal kõrgharidus (nt majandus, keskkond), soovitavalt teaduskraad ning eelnev 
töökogemus samaväärse maksumuse ja/või ajakavaga projektide juhtimise alal. Projektijuhil 
ei tohi olla samal ajal koordineerida mitte rohkem kui 2 projekti ning tema minimaalne 
töökoormus projektis peab olema vähemalt 0.8 kohta. Konsortsiumi juhi kohta esitatakse CV 
või viide ETISes asuvale CV-le. 
 
Uurimisrühm: 
Pakkuja esitab uurimisrühma koosseisu koos rollide jaotusega projektis. Iga uurimisrühma 
põhitäitja kohta esitatakse CV või viide ETISes asuvale CV-le. Konsortsium on kohustatud 
valima konsortsiumi juhtpartneri, kes osaleb uuringu täitmises ning on uuringu peatöövõtja. 
ETAg sõlmib konsortsiumi juhtpartneriga partnerluslepingu. 
 
Alltöövõtjad: 
Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada alltöövõtjaid, esitab alltöövõtjate nimed 
ja registrikoodid, näidates ära alltöövõtjate kvalifikatsiooni ja pädevused ning nende poolt 
projektis osutatavad teenused, eeldatava tööde maksumuse ja tööjaotuse.. 
 
Juhtkomisjon: 
Konsortsiumi juhtpartner moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille 
koosseisu kuuluvad peale konsortsiumi partnerite esindajate ka Keskkonnaministeeriumi, 



Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Riigikantselei ning 
ETAgi esindaja(d).   
Projekti juhtkomisjonil on õigus pärast projekti algust teha projektis  muudatusi, näiteks kiita 
vajadusel heaks töö käigus tekkinud uued teemad ja küsimused või jätta välja küsimused, mis 
pole enam relevantsed, tingimusel, et projekti üldeesmärk jääb muutumatuks. 
Projekti juhtkomitee kohtub regulaarselt, vähemalt korra kvartalis (füüsiliselt või virtuaalselt), 
ning tema ülesanne on tagada, et projekti tegevused vastavad lähteülesandes ning 
uuringuettepanekus toodud eesmärkidele ja ajakavale ning jälgida, et eelarve oleks 
kasutatud eesmärgipäraselt.  
 
Aruandlus: 
Projektijuht koostab kvartaalsed aruanded, mille vormi töötab välja ETAg. Projekti 
juhtkomisjon kiidab aruande põhjal heaks projekti progressi ning eelarve kasutamise. Peale 
seda, kui juhtkomisjon on selle heaks kiitnud, esitab konsortsiumi juht ETAgile lõpliku 
kvartaalse aruande ning arve. Aruandeid võib esitada elektroonselt. Makseid tehakse kord 
kvartalis esitatud arve alusel. 
 
Projekti kestus ja etapid: 
Projekti kestvus on kuni 2 aastat alates lepingu allakirjutamise hetkest. 
 
Uuringut võib jagada peamiselt kaheks eraldi töösuunaks, mille vahel peab käima pidev ja 
läbipaistev koostöö ja infovahetus. Lähtuvalt uuringu lähteülesandes kirjeldatud 
uurimusküsimustest võib küsimuste 1 ja 2 all lahendatavaid küsimusi pidada töösuunaks 1 ja 
küsimust 3 käsitlevat teemat töösuunaks 2. 
Töösuunad 1 ja 2 jagatakse omakorda kahte etappi: 
 

I etapp (9 kuud) 
9 kuud pärast lepingu sõlmimist peab konsortsium esitama juhtkomisjonile vahearuande, 
kus: 

 Töösuuna 1 puhul on analüüsitud põlevkivitööstuses tekkiva CO2 heite keemilis-
füüsilisi karakteristikuid ja püüdmistehnoloogiate rakendatavust. Esimeses 
vahearuandes esitatud küsimuste lahendamiseks võib vajadusel korraldada 
laborikatseid püütud CO2-e täpsete karakteristikute välja selgitamiseks, kusjuures 
aluseks tuleb võtta juba varem Eestis tehtud selle teemalisi töid ja vältida tuleb 
uuringute ja katsete dubleerimist. Vahearuandes tuleb vastata järgnevatele 
lähteülesandes esitatud küsimustele: 1a; 1b; 2e. Lisaks kaasnevalt ka 2c ja 2d 
küsimustele. 2e küsimusele vastamisel tuleb põhjendada, miks on valitud 
tehnoloogiat peetud sobivaimaks – juhtkomisjonile tuleb esitada argumendid, mis 
kaasavad tehnoloogilisi ja majanduslikke aspekte (eelkõige kulutõhusus). 

 Töösuund 2 puhul tuleb analüüsida uurimisküsimuste 3a-3c all kaardistatud süsiniku 
võimalikke kasutusvaldkondi. Tähtis on hinnata, kui suures mahus on püütud CO2-te 
võimalik Eesti tööstuses taaskasutada/eksportida ning anda hinnang, missugused 
kasutusvaldkonnad on Eesti majanduskonjunktuurist lähtuvalt kõige kõrgema 
potentsiaaliga (sh hinnata lisandväärtuse tekkimist). Antud tööülesande 
lahendamisel on tähtis kasutada sisendina 2e küsimuse juures leitud infot. Tähtis on 
anda vastus ka küsimusele, kas kogutud CO2-te on vaja täiendavalt eelpuhastada või 
järeltöödelda, enne kui seda saab kasutada erinvates tööstussektorites kasutatava 
toorme sisendina. Konsortsium peab esitama juhtkomisjonile põhjendatud 



soovitused 1-4 prioriteetse CO2 sisendina kasutava tööstusharu/tehnoloogia 
leidmiseks ja edasiseks teadustööks antud suundade juures 

 
Vahearuande hindamise järel otsustab juhtrühm, missuguste CO2 kasutamise 
tehnoloogiatega (töösuuna 2 tulem) liigutakse süvitsi edasi projekti teises etapis. 
 
II etapp (maksimaalselt 15 kuud) 

 Kui vahearuandes identifitseeritakse, et püütud CO2-te tuleb eelpuhastada või 
järeltöödelda, tegeletakse töösuund 1 järgmises faasis selle vajaduse majandusliku ja 
tehnilise analüüsiga. Ka selle analüüsi juures võib vajadusel rakendada 
laboratoorseid uuringuid. Lisaks keskendutakse selles faasis (põlevkivi) 
ressursikasutuse ja püüdeseadmete rakendamise majanduslikule analüüsile ning 
koostööle Eesti potentsiaalsete tehnoloogiaarendajatega, kes võiksid sobivaid CO2 
püüde- ja puhastusseadmete tehnoloogiad välja arendada. Konsortsium peab esmalt 
esitama plaani tehnoloogiad arendavate ettevõtete kaasamiseks ning hiljem andma 
juhtkomisjonile ülevaate oma koostööst Eesti ettevõtetega selles vallas. 

 Kui juhtrühm on kinnitatud valimi ettevõtetest ja tööstussektoritest, kellega 
hakatakse koostööd tegema, töötatakse töösuund 2 järgmises faasis välja 
tehnoloogilised lahendused püütud CO2 taaskasutamiseks. Kui see tegevus vajab 
laborikatseid, tuleb need esmalt kooskõlastada juhtkomisjoniga. 

II  etapp kulmineerub projekti lõpparuandega, millest peab välja tulema, kas on 
majanduslikult mõttekas rakendada süsiniku püüdmistehnoloogiaid ja kas Eesti tööstus on 
suuteline püütud CO2-te kulutõhusalt taaskasutama. 
 
Uuringu täitjad peavad tagama, et neil on olemas uuringute tegemiseks vajalikud load. 
Uuringu käigus kogutud algandmed esitatakse koos aruannetega ETAgile. 
 
Uuringu täitjad peavad tagama, et ei tekiks kattumist põlevkivitehnoloogia RITA 1 I voorus 
rahastatava projektiga. 
 
Lõpparuande mustand esitatakse ETAgile 2 kuud enne projekti lõppu. Aruande vormi koostab 
ETAg. ETAgil on õigus kahe kuu  jooksul teha parandusettepanekuid. Konsortsiumi 
juhtpartner esitab lõpparuande hiljemalt 2 kuud peale projekti lõppu. Viimane väljamakse 
tehakse peale lõpparuande heaks kiitmist. 
 
Uuringu tulemused esitatakse eesti keeles, inglise keelse kokkuvõttega.  

 
ETISe taotlusvorm sisaldab järgmisi andmeid: 
Uurimisrühma kaupa: 

-Isikud: Uurimisrühmajuhi, põhitäitjate ja projektijuhti kohta esitada CV või viide ETISes 
asuvale CV-le, koormus ja roll projektis. Muud töötajad ja tudengid kirjeldatakse isikkoosseisu 
selgituse osas tuues välja nende rolli ja koormuse projektis. 

-TA tegevus: esitada uurimisrühma sama valdkonna viimase 5  aasta projektid, seotud 
publikatsioonid ja tööstusomandid. 

-Eelarve: (esitada uurimisrühma kulud erinevate kulukohtade lõikes) Pakkumuses tuleb 
esitada eelarve jaotus kolme aasta lõikes: 



- Põhitäitjate töötasud koos kõigi  riiklike  maksudega, maksetega ja  seadusest 
tulenevate hüvitistega - Selgitada, mitu töötajat, keskmine  tööjõukulu ametikohtade 
lõikes, koormused 
- Muude töötajate töötasu koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest 
tulenevate hüvitistega - Selgitada, mitu töötajat, keskmine  tööjõukulu ametikohtade 
lõikes, koormused 
- Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad - Selgitada, mitu lähetust, 
konverentsi, iga  orienteeruv maksumus, mitme inimese  kulud hüvitatakse  
- Ürituste korraldamine ja teavituskulud - Selgitada, mitu üritust, prognoositav 
osalejate arv, publikatsioonid või muu 
- Aparatuuri ja /seadmete kulu- Selgitada, miks ja millise tegevuse jaoks on see vajalik 
- Alltöövõtt - Selgitada, miks ja millised tegevused tellitakse sisse 
- Muud kulud – Selgitada, miks ja millise tegevuse tarbeks 
- Kaudsed kulud - Näiteks üldkululõiv  
- Käibemaks 

-Taristu - Selgitada, mis on selle uuringu teostamiseks olemas ja millised seisukorras ning 
mida oleks tarvis soetada lisaks 
 
Kogu Konsortsiumi kohta esitada ühiselt järgmised andmed: 

-Üldandmed: Avalikkusele suunatud uuringuettepaneku lühikirjeldus eesti ja inglise keeles 

-Uuringuettepanek: 
- Kuidas aitab  uuring kaasa lähteülesandes tõstatatud probleemi(de) lähendamisele, 
täidab lähteülesandes toodud eesmärgid ja milline(sed) on oodatavad tulemus(ed) 
- uuringu taust ja võimalik innovatsioon, uurimismetoodika valiku põhjendus 
- partnerite tööjaotus, uurimisrühmade koostöö otstarbekus ja koostööst tekkiv 
lisaväärtus 
- Uuringumetoodika (vormistada üks kompaktne fail kogu konsortsiumi kohta ja 
laadida ETISesse) 

-RITA eesmärgid: 
- Uuringu panus RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade eesmärkide 
saavutamisele, ka nutika spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 
- Tegevuse prognoositav sotsiaalmajanduslik ja ühiskondlik mõju, muuhulgas mõju 
läbivatele teemadele 
- Uurimistulemuste levitamise ja rakendamise plaan 
- Uuringuettepaneku jätkusuutlikkus ja magistrantide /doktorantide kaasatus 

-Ajakava: tegevus ja ajakava (konsortsiumi partnerite kaupa, kogu konsortsiumil ühine). 
Pakkuja peab arvestama tööde etappe ja iseloomu.  

-Lisainfo: 
- Riskide maandamise plaan kõigi tegevuste puhul vajalik välja tuua kaasnevad riskid, 
mida Pakkuja suudab ette näha. Kõigi kirjeldatud riskide puhul on vajalik välja tuua ka 
maandamis-stsenaariumid ning nimeliselt, kes meeskonnaliikmetest milliste riskide 
maandamise eest vastutavad. Info esitada eraldi failina.  
- Alltöövõtjad: Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada alltöövõtjaid, 
koostab lisamaterjali, milles esitab alltöövõtjate nimed ja registrikoodid, näidates ära 
alltöövõtjate kvalifikatsiooni ja pädevused ning nende poolt projektis osutatavad 
teenused, eeldatava tööde maksumuse ja tööjaotuse. 



- Kommunikatsiooniplaan (koos ajakavaga), mis kirjeldab, kuidas plaanitakse uuringu 
käigus huvigruppidega suhelda ning tulemusi levitada - poolaasta kaupa esitatud 
planeeritud üritused koos kaasatavate sihtgruppidega. Projekti tegevuste hulka 
kuulub ka suhtlemine meediaga ning avalikkuse teavitamine projekti tegevustest ja 
tulemustest. Konsortsium peab tegema koostööd Keskkonnaministeeriumi, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi. 

Põhitäitjate lisamaterjal - kõigi põhitäitjatest meeskonnaliikmete puhul on vajalik välja 
tuua, millised kompetentsid nad projektis katavad, mis on nende peamine roll, milline 
on nende indikatiivne töökoormus projekti jooksul (võib töölõiguti erineda) ning kes 
meeskonnaliikmetest üksteist asendavad.   

 

Oodatav tulemus/ väljundid 

Projekti  tulemusena hinnatakse, kas Eestis on mõistlik investeerida süsiniku 
püüdmistaristusse, et minimeerida põlevkivitööstusest tulenevaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Projekti tulemuseks on analüüs ja sellel baseeruvad soovituslikud meetmed 
süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise ja süsiniku kasutamise võimalikkusest Eesti riigi- 
ja erasektoris. Analüüs peab sisaldama järgmiseid aspekte: 

 Tehnoloogiate rajamise ja käitamise maksumus ning eeldused selle efektiivseks 
toimimiseks. 

 Sobivaima tehnoloogia ning püütud CO2 karakteristikute kirjeldus õlitööstuses ning 
põlevkivi otsepõletamisel. 

 Hinnang, kas CCS-i rakendamine Eestis on mõeldav ja mõistlik. 

 Hinnang selle kohta, kas ja mis mahus on Eesti tööstussektor võimeline utiliseerima 
püütud CO2-te ning mis arendustegevused on vajalikud võimekuse tõstmiseks ja 
loomiseks. 

 Analüüs F-gaaside CO2-ga asendamise perspektiivist külmaseadmetes. 

 Analüüs primaarsete toorete CO2-ga asendamise perspektiivist teistes 
tööstusharudes. 

 Soovitused selle kohta, missugust CO2 utiliseerimise suunda peaks Eesti arendama – 
pidades silma meie tööstussektori profiili ja potentsiaalset tulevast turusituatsiooni. 
Hinnang selle kohta, millistel turueeldustel (elektri, CO2 jms sisendite-väljundite 
hinna juures) on majanduslikult mõistlik antud tehnoloogiaid rakendada.  

Aruande sihtrühm on Eesti ettevõtted, kes planeerivad investeeringuid  CO2 heite 
vähendamiseks ning kes plaanivad CO2 kasutada  tootmises. Samuti riigisektor, kellele 
aruanne annab selgust põlevkivi kasutamise pikaajaliste perspektiivide kohta. Aruanne annab 
otsest sisendit riigile, selgitamaks Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega 
kauplemise süsteemi Innovatsioonifondi4 uuel taotlusperioodil Eestile süsiniku 
püüdmistehnoloogiate rajamiseks toetuse taotlemise võimalikkust ja mõttekust. 

 

Lähteülesande lisad : 

Lisa 1. hindamis- ja valikmenetluse juhend 

Lisa 2. hindamiskriteeriumid.  

                                                           
4 https://ec.europa.eu/clima/events/articles/0115_en 



LISA 1. 

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 6.1.4.95. 

Uuringuettepanekuid hindab ekspertide hindamispaneel (edaspidi hindamispaneel), kaasates vajadusel 
sõltumatuid eksperte.  

Eespool nimetatud hindajad juhinduvad oma töös:  

1) RITA TAT-st; 

2) RITA tegevuse 1 ekspertide hindamispaneeli töökorrast; 

3) käesolevast juhendist. Juhendi täitmise eest vastutavad SA Eesti Teadusagentuur (edaspidi 
ETAg), hindamispaneeli liikmed ja sõltumatud eksperdid.  

 

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 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/või 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 uuringuettepanekuid hindab ekspertide hindamispaneel, kaasates 

sõltumatuid eksperte.  
2.2. ETAg tagab hindamispaneeli ja sõltumatute ekspertide tehnilise teenindamise, s.h valmistab 

ette hindamiseks vajalikud materjalid, sõlmib hindamispaneeli liikmete ning ekspertidega 
lepingud ja konfidentsiaalsuse deklaratsioonid, kutsub kokku ja protokollib koosolekud. 

                                                           
5 http://www.etag.ee/rahastamine/programmid/rita/ kehtivad toetuse andmise tingimused lehe alaosas. 



2.3. Hindamise raames loodud ja saadud dokumentatsiooni säilitatakse ETAg-is vastavalt 
asutuses kehtestatud protseduurireeglitele. 

2.4. Hindamisele pääsevad ainult nõuetele vastavaks tunnistatud uuringuettepanekud.  
2.5. Hindamispaneeli töövormiks on koosolek.  
2.6. Hindamispaneeli moodustab ETAg RITA TAT punkti 6.1.4.10 alusel. Hindamispaneelidesse 

kuuluvad eksperdid, konkursi teema väljapakkunud ministeeriumi(te) esindaja(d) ning ETAg-
i hindamisnõukogu esindaja.  

2.7. Hindamispaneelile määratakse juht, kelle ülesandeks on hindamispaneeli koosolekute 
juhtimine. Hindamispaneeli juhi puudumisel juhib koosolekut tema määratud asendaja. 

2.8. Hindamispaneel on otsustuspädev, kui koosolekul osaleb vähemalt 60% hindamispaneeli 
liikmetest. Otsused (sh uuringuettepanekute alakriteeriumite lõplikud hinded) võetakse vastu 
võimalusel konsensuslikult, kuid kui see pole võimalik, siis lihthäälte enamusega. Häälte 
võrdse jagunemise korral saab määravaks paneeli juhi hääl. 

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

2.10. ETAg-i töötaja(d) osaleb hindamispaneeli koosolekul eelkõige teabe jagamise ja selgituste 
andmise eesmärgil ning protokollijana. ETAg-i esindaja(te)l hindamispaneelis hääleõigust ei 
ole. 

2.11. ETAg koostöös ETAg-i hindamisnõukogu esindajaga valib uuringuettepaneku 
retsenseerimiseks sõltumatud eksperdid. Sõltumatuks eksperdiks võib olla rahvusvaheliselt 
tunnustatud oma eriala ekspert Eestist või mõnest teisest riigist. Sõltumatud eksperdid 
täidavad iga nende poolt hinnatava uuringuettepaneku kohta retsensioonivormi ETIS-es. 
Eksperdid allkirjastavad huvide konflikti välistamiseks ja konfidentsiaalsuse kinnitamiseks 
sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni. 

2.12. Kõik hindamispaneeli liikmed loevad kõik uuringuettepanekud läbi. 
2.13. Hindamispaneeli juht määrab iga uuringuettepaneku konkursi jaoks raportööri, kelle 

ülesandeks on hindamispaneelile ekspertide retsensioonidest kokkuvõtte 
(koondretsensiooni) tegemine. Lõpphinnangu ETISes vormistab  ja kinnitab hindamispaneeli 
töös osalev ETAg-i  hindamisnõukogu esindaja.  

2.14. Vastavalt RITA TATi punktile 6.1.4.9. hinnatakse rakendusuuringu ettepanekuid kahe 
kriteeriumi suhtes: 

1) uuringu sotsiaalmajanduslik ja ühiskondlik relevantsus;  
2) uuringu teaduslik tase.  

 
2.15. Eksperdid peavad oma retsensioonid esitama ETIS-es vastavalt ETAgi esindaja ja hindaja 

vahelisele kokkuleppele.  Hindeid tuleb anda iga alakriteeriumi lõikes 0.5 punkti täpsusega. 
Hinnanguid tuleb põhjendada.  

2.16. Raportööri koondretsensiooni ning teiste paneeli liikmete individuaalsete hinnangute ära 
kuulamise järel otsustab hindamispaneel koosolekul uuringuettepaneku kriteeriumite ja 
nende alakriteerumite hinded. Alakriteeriumi hinne ei ole paneeliliikmete antud hinnete 
aritmeetiline keskmine, vaid paneeliliikmete konsensuslik otsus. Juhul, kui konsensust ei 
saavutata, tehakse otsused lihthäälte enamusega ning häälte võrdse jagunemise puhul on 
otsustavaks paneeli juhi hääl. Kriteeriumite hinded arvutatakse matemaatiliselt vastavalt TATi 
punktis 6.1.4.9 toodud osakaaludele.  

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

1) lävendit mitte ületanud uuringuettepanekuid mitte rahastada, 
2) lävendi ületanud uuringuettepanekut rahastada vastavalt pingereale või 
3) seada rahastamiseks lisatingimusi.  

2.18. ETAg koostab koosolekust protokolli, mille allkirjastavad hindamispaneeli juht ja protokollija. 
2.19. Mõlema kriteeriumi lävend 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.  

3.4. Uue konkursi korraldamise otsustab ETAg.  
3.5. Võrdse koondhindega ettepanekute puhul rahastatakse uuringuettepanek, millel on kõrgem 

esimese kriteeriumi hinne.  
3.6. 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.  
4.1.3. Hindamises osalevad hindamispaneeli liikmed peavad kõik uuringuettepanekud läbi lugema. 
4.1.4. Hindamispaneeli liikmed on kohustatud koheselt peale uuringuettepanekute kättesaamist 

teavitama sõltumatu hinnangu andmist takistavatest asjaoludest (nt. huvide konflikt) ETAg-it. 
 

4.2. Õigused: 
4.2.1. Hindamispaneeli liikmetel 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. Hinnanguid tuleb põhjendada. 
 

VIITED  

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



LISA 2.  

RITA tegevuse 1 üldised hindamiskriteeriumid TATi punkt 6.1.4.9. alusel 

 

 

  

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;  
uuringu vastavus lähteülesandes toodud 
eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud 
probleemide lahendamisele 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% 



Hinnete kirjeldused6 

 

I hindamiskriteerium 

 

Kriteerium 1 
Uuringu sotsiaalmajanduslik ning ühiskondlik relevantsus;  

60% 

1.1  
-Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele; uuringu 
vastavus lähteülesandes toodud eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud probleemide 
lahendamisele  
-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; uuringu 
vastavus lähteülesandes toodud eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud probleemide 
lahendamisele 

„5“ Uuring lahendab väga otseselt ja selgelt lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on 
otseselt, tugevasti ja selgelt seotud RITA eesmärkide, Kliimapoliitika Põhialused 2050 
arengudokumendis välja toodud riiklike pikaajaliste eesmärkide lahendamisega 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, Kliimapoliitika Põhialused 2050 arengudokumendis välja toodud riiklike pikaajaliste 
eesmärkide lahendamisega 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, Kliimapoliitika Põhialused 2050 arengudokumendis välja toodud 
riiklike pikaajaliste eesmärkide lahendamisega 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, Kliimapoliitika Põhialused 2050 arengudokumendis välja toodud riiklike 
pikaajaliste eesmärkide lahendamisega 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, Kliimapoliitika Põhialused 2050 arengudokumendis välja toodud riiklike 
pikaajaliste eesmärkide lahendamisega 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 Eesti põlevkivitööstuse CO2 jalajälje vähendamise võimaluste välja töötamisse on 
väga suur ja väga oluline, uuring on väga innovaatiline7. Uuring toob selgelt ja väga hästi 
põhjendatult välja erinevad aspektid, kuidas uuringus välja pakutud lahenduste kaudu on võimalik 
rakendada kulutõhusalt CO2 püüdmise ja kasutamise tehnoloogiaid ning kuidas on tulemused riigi 

                                                           
6 Hinnete lõplikud kirjeldused kujundatakse vajadusel väljakuulutatava konkursi teemaspetsiifilisemaks. 
7 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) 



ja ettevõtete jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring väga hästi seostatud nutika 
spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„4“ Uuringu panus Eesti põlevkivitööstuse CO2 jalajälje vähendamise võimaluste välja töötamisse on 
suur ja oluline, uuring on innovaatiline. Uuring toob hästi välja erinevad aspektid, kuidas uuringus 
välja pakutud lahenduste kaudu on võimalik rakendada kulutõhusalt CO2 püüdmise ja kasutamise 
tehnoloogiaid ning kuidas on tulemused riigi ja ettevõtete jaoks rakenduslikud. Samuti on see 
uuring hästi seostatud nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„3“ Uuringu panus Eesti põlevkivitööstuse CO2 jalajälje vähendamise võimaluste välja töötamisse  on 
pigem suur ja pigem oluline, uuring sisaldab mõningaid innovaatilisi aspekte. Uuring pigem toob 
välja erinevad aspektid, kuidas uuringus välja pakutud lahenduste kaudu on võimalik rakendada 
kulutõhusalt CO2 püüdmise ja kasutamise tehnoloogiaid ning kuidas on tulemused riigi ja 
ettevõtete jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring piisavalt seostatud nutika spetsialiseerumise 
eesmärkidega, kus asjakohane. 

„2“ Uuringu panus Eesti põlevkivitööstuse CO2 jalajälje vähendamise võimaluste välja töötamisse on 
pigem väike ja pigem ebaoluline, uuringu innovaatilisus on kaheldav. On kaheldav, kas uuring 
toob välja erinevad aspektid, kuidas uuringus välja pakutud lahenduste kaudu on võimalik 
rakendada kulutõhusalt CO2 püüdmise ja kasutamise tehnoloogiaid ning kuidas on tulemused riigi 
ja ettevõtete jaoks rakenduslikud. Samuti on kaheldav, kui hästi on see teema seostatud nutika 
spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„1“ Uuringu panus Eesti põlevkivitööstuse CO2 jalajälje vähendamise võimaluste välja töötamisse on 
väike ja ebaoluline, uuringus puudub innovaatilisus. Uuring ei too välja erinevaid aspekte, kuidas 
uuringus välja pakutud lahenduste kaudu on võimalik rakendada kulutõhusalt CO2 püüdmise ja 
kasutamise tehnoloogiaid ning kuidas on tulemused riigi ja ettevõtete jaoks rakenduslikud. Samuti 
puudub seos nutika spetsialiseerumise eesmärkidega. 

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

„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 jätkutegevusteks, sealhulgas Eesti ja vajadusel 
rahvusvaheliste ettevõtete ja teadusasutuste koostöö tugevdamiseks eesmärgiga rakendada 
uuringus käsitletud tehnoloogiaid Eesti põlevkivitööstuses. Lisaks on välja pakutud stsenaariumid 
teema kajastamiseks ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus 
kohane. Väljapakutu võimaldab väga hästi jätkutegevusi ellu viia, 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 jätkutegevusteks, sealhulgas Eesti ja vajadusel rahvusvaheliste 
ettevõtete ja teadusasutuste koostöö tugevdamiseks eesmärgiga rakendada uuringus käsitletud 
tehnoloogiaid Eesti põlevkivitööstuses. Lisaks on välja pakutud stsenaariumid teema 
kajastamiseks ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus kohane. 
Väljapakutu võimaldab hästi jätkutegevusi ellu viia, 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 jätkutegevusteks, sealhulgas Eesti ja vajadusel rahvusvaheliste 
ettevõtete ja teadusasutuste koostöö tugevdamiseks eesmärgiga rakendada uuringus käsitletud 
tehnoloogiaid Eesti põlevkivitööstuses. Lisaks on välja pakutud stsenaariumid teema 
kajastamiseks ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus kohane. 
Väljapakutu võimaldab piisavalt jätkutegevusi ellu viia, 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 jätkutegevusteks ja 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 jätkutegevusi ellu viia, 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  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 
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 hindamiskriteerium 

 

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 silmapaistval tasemel. 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 projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel.  

„4“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
valdkondades on tunnustatud. 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 
projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel.  

„3“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
valdkondades on nähtavad. 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.  

„2“ Konsortsiumi partnerite teadustulemused uuringuga seotud valdkondades on kesised. 
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.  

„1“ Konsortsiumi partneritel ei ole sellealaseid teadustulemusi. 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.  

-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 II 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 II 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 
tegevusja 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. 

 

 


