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VALDKONDLIKU TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE TUGEVDAMISE PROGRAMMI (RITA) 
TEGEVUSE 1 „STRATEEGILISE TA TEGEVUSE TOETAMINE“ 

UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 

Uurimisteema 

Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine 

pilootalal 

Lahendatavad probleemid  

Enamuse Eesti mereala kohta puudub kompleksne alusinfo mereökosüsteemi teenuste 
hindamiseks ja sinimajanduse arendamiseks, mereelupaikade kaitseks ning asjakohaste 
meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks. Kuna merestrateegia raames tuleb mereala 
keskkonnaseisundit ja selle mõjutatust inimtegevusest hinnata pindalalisest aspektist 
lähtuvalt, ei anna senised seirejaama- ehk punktipõhised seiretegevused selleks piisavalt 
infot.  
 
Traditsiooniline mereseire on kulukas, töö- ja ajamahukas ning seda tehakse vaid väikesel 
alal (seirejaama-põhiselt). Praegu kasutatavad  seire- ja hindamismeetodid ei ole piisavad, 
et katta teaduspõhiselt uusi vajadusi merekeskkonna seisundi integreeritud ja süsteemsel 
hindamisel.  
 
Spetsiifilised  probleemid, mille osas selle konkursi raames uusi seire- ja hindamismeetodeid 
oodatakse: 

1. Praegu ei ole kasutusel integreeritud loodusväärtuste hindamismetoodikaid merepõhja 
koosluste seisundi ja seda enim mõjutavate tegurite (sh võõrliigid, survetegurite 
kumulatiivne mõju) hindamiseks. Praegu kasutatavad meetodid ei ole aja- ja 
kuluefektiivsemad info kogumiseks ning seisundi hindamiseks mereala põhjakoosluste 
ja elupaigatüüpide pindalaliste muutuste jälgimiseks ja hindamiseks. Praegu ei kasutata 
integreeritud lähenemist, mis võimaldaks otsustada, millised on sobilikud ja 
mittesobilikud alad sinimajanduse arendamiseks. 

2. Puudulik on info mere ja merre suubuvate jõgede koelmualade seisundi, tootlikkuse 
ning neid mõjutavate tegurite kohta, mis takistab mere ressursside tarka majandamist. 

Eesmärk  

Uuringu peamine eesmärk on arendada mereala innovaatilisi seire-, analüüsi- ja 
hindamismeetodeid, et tagada EL merestrateegia ja loodusdirektiivi nõuetega kooskõlas 
olev mereala seisundi ja seda mõjutavate survetegurite hindamine ning nende uute 
(kaugseire) meetodite ning automaatsete mõõtmiste abil vähendada paikvaatluste ja 
laevatundide mahtu. 
 
Spetsiifiliste teemade raames on alaeesmärkideks: 

1. Töötada välja integreeritud senisest aja- ja kuluefektiivsemaid info kogumise ning 
loodusväärtuste hindamise metoodikad merepõhja koosluste seisundi ja seda enim 
mõjutavate tegurite pindalaliseks kumulatiivseks hindamiseks. Prioriteetseteks 
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suundadeks on põhjakoosluste ning põhjaelupaigatüüpide levik, seisund ja pindalalised 
muutused, elupaikade tundlikkus ja vastupanuvõime looduslikele ning inimtekkelistele 
survetele, põhjaelustiku liigirikkus ja arvukuse muutus.  

2. Töötada välja metoodikad majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualade 
keskkonnaseisundi ja survetegurite (nt kinnikasvamine, invasiivsete võõrliikide 
esinemine, ohtlike ainete mõju vmt) tõhusamaks hindamiseks meres ning merre 
suubuvates jõgedes ning töönduslikult oluliste kalaliikide koelmualade leviku, ulatuse 
ja seisundi selgitamiseks. Vaja on ka integreeritud lähenemist, mis võimaldab 
otsustada, millised on sobilikud ja mittesobilikud alad sinimajanduse arendamiseks.  

 

Uuring viiakse läbi kolmes etapis: 

I etapp: pakutakse välja piirangutest lähtuvalt metoodikakomplektid, mis avardavad 

mereseire võimalusi ja võimaldavad infot hankida kulutõhusamalt, põhjalikumalt ja 

operatiivsemalt kui on võimalik teha vaid seniste punktmõõtmistega (nt invasiivsete 

võõrliikide varajane avastamine;  liikide tuvastamine keskkonna DNA analüüside abil; 

otoliitide mikrokeemia; biomarkerite analüüs, merepõhja sonariseire, madalapõhjalise 

mere kaugseire, automaatjaamad vms). Esimese etapi lõpus kohtub uuringu teostaja tellija 

(Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAG)) ja tellija esindajatega (Keskkonnaministeerium, 

Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Maaeluministeerium). Koos valitakse välja 

metoodikad, millega järgmistes etappides edasi minna. Metoodikaid valides arvestatakse, 

et kaetud saaksid mõlemad uuringu alaeesmärgid. Kui metoodikate valiku järel on vaja 

vaadata üle oodatavad väljundid/tulemused, tehakse seda koos tellija esindajatega. 

 

II etapp: esimeses etapis välja valitud metoodikakomplektide katsetamine pilootalal. 

Täpne pilootala määratakse koos tellijaga lähtudes valitud metoodikast, kuid üldistatult on 

selleks Saaremaast läände jääv mereala majandusvööndi piirini ja kalade koelmualade 

puhul Saaremaa rannikumeri Kübassaare-Sõrve-Pammana ps-te vahemikus (sh rannikumeri 

ja jõesuudmed). 

 

III etapp: lähtudes teise etapi tulemustest teha uute seiremetoodikate rakendamise 

ettepanekud, kuidas saab mereseiret sama eelarve juures põhjalikumalt ja operatiivsemalt 

läbi viia. Lisaks pakkuda välja metoodika sinimajanduse alade valikuks, edasisteks 

uuringuteks ja keskkonnamõju hindamise tõhustamiseks. 

Uurimisküsimused 

1. Uued seire- ja hindamismeetodid: 
1.1. Millised meetodid võimaldavad asjakohaste riiklike seireprogrammide vajadustele 

vastavat seiretegevust läbi viia vähemate paikvaatlustega kui seni? 
1.2. Millised meetodid puuduvad praegustes asjakohastes riiklikes seireprogrammides, 

kuid aitaksid põhjakoosluste ja koelmualade kaitseks ning säästlikuks kasutamiseks 
meetmeid planeerida? 

1.3. Millised on eelised ja puudujäägid DNA põhistel meetoditel põhjakoosluste 
kirjeldamisel ja koelmualade seisundi või ohustatuse hindamisel? 

1.4. Millised meetodid on kõige kuluefektiivsemad võõrliikide varaseks avastamiseks? 
1.5. Millised meetodid on kõige kuluefektiivsemad rannikumere seisundi muutuste 

jälgimiseks (nii looduslikud kui inimtekkelised muutused ja nende 
eristamisvõimalused)? 
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1.6. Millised kalastikuga seotud analüütilised meetodid suudavad hetkel 
seireprogrammides olevaid saagipõhiseid meetodeid asendada? 

1.7. Millised meetodid on kõige kuluefektiivsemad koelmualapõhiste kalaasurkondade 
seisundi hindamiseks (sh kas ja kui palju esineb kaitsealuseid ja võõrliike)? 

1.8. Millised meetodid on kõige kuluefektiivsemad võõrliikide mõju tuvastamiseks 
looduslikele liikidele? 

1.9. Millised tulud ja kulud kaasnevad välja pakutavate meetodite kaasamisega 
asjakohastesse riiklikesse seireprogrammidesse (kuluanalüüs, paikvaatluse arvu 
vähenemine, operatiivsus)? 
 

2. Metoodikakomplektide katsetamine pilootalal: 
2.1. Milline on meetodite võrreldavus ja usaldusväärsus praeguste riiklikes 

seireprogrammides kasutatavate meetoditega? 
2.2. Millised on praktilisel kasutusel ilmnevad eelised ja puudused uutel meetoditel? 
2.3. Kuidas metoodiliselt eristada looduslikke muutusi inimtegevusest põhjustatud 

muutustest ning üksiksurveteguri ja survetegurite kumulatiivset mõju? 
2.4. Kui palju on võimalik tuletada vajalikku informatsiooni kaugseire andmetest? 
2.5. Milline on välja pakutud kaugseire meetodite (kui neid on) ajalis-ruumiline katvus? 
2.6. Millised on töönduslikult oluliste indikaatorliikide (rannikul haug, säinas, luts, 

ahven, särg, avameres lest) koelmualade hetkeseisundid pilootalal?  
2.7. Milline on pilootala põhjaelupaikade struktuur, funktsioon ja seisund, 

elupaigatüüpide (aluseks Helcom HUB klassifikatsioon, arvestades ka 
loodusdirektiivi ja merestrateegia direktiivi laiu elupaigatüüpe (EUNIS 
klassifikatsioon)) ruumiline jaotus, ulatus, omavaheline sidusus, tundlikkus ning 
nende seisund ja mõjutatus kliimamuutustest v ohustatus inimtegevusest? 

2.8. Milline on pilootala merepõhja geoloogiline ehitus ja hüdromorfoloogia – 
põhjasetted, nende koostis, liikumine jm? 
 

3. Uute seiremetoodikate rakendamise ettepanekud: 
3.1. Millised arendatud metoodikakomplektid on mõistlik tulevikus asjakohastesse 

riiklikesse seireprogrammidesse lisada? Võimalusel lisada ligilähedane 
kuluarvestus.  

3.2. Millised on mereuuringute kohustuslikud seirekomplektid, et saada integreeritud 
ülevaade nii keskkonnaseisundist kui loodusväärtustest? 

3.3. Millised on uute meetodite kasutusele võtmisega saadav kokkuhoid või 
lisakulutused? 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele 

1. Uuring „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning 
testimine“ toetab innovatsiooni arengut nii toote kui protsessi tasandil. 

2. Projekti käigus tehtavad tegevused vastavad Eesti Vabariigi Teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seadus § 2 p 2 kohaselt arendustegevuse nõuetele – tehtavate uuringute ja 
saadavate kogemuste kaudu saadakse teadmisi, mida rakendatakse keskkonnaseire, 
mere- ja kalauuringute ja –kaitse tegevustes ning planeerimises. 

3. Uurimistulemused on praktilise rakendusliku väljundiga, st rakendatavad-kasutatavad 
riiklikus keskkonnaseires, keskkonnamõju hindamistel, vee- ja kalastiku uuringutel ning 
rahvusvahelises koostöös merekeskkonna kaitsel (HELCOM, EL, ÜRO).  

4. Tööde teostamisel katsetada uuenduslikke mereseire- ja uurimismeetodeid ning nende 
omavahelist kombineerimist. 

http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/helcom-hub
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5. Katsetuste tulemuste põhjal töötatakse välja uued mereseire ja keskkonnaseisundi 
hindamise metoodikad ja/või antakse asjakohased metoodilised soovitused  riiklike 
seireprogrammide kaasajastamiseks. 

6. Projekti tulemused on avalikud, neid ei turustata ning projekti käigus kogutud 
algandmed antakse masintöödeldaval kujul üle ETAgile. Projekti raames kogutud 
andmeid ja saadud tulemusi saavad kasutada Eesti ettevõtted, ülikoolid ja 
teadusasutused edasiseks teadustööks ja riigiasutused ja –institutsioonid 
planeerimisprotsessi sisendina. 

7. Teenuse pakkujad annavad intellektuaalomandi varalised õigused uuringu tulemuste 
suhtes üle ETAgile. Kõiki uuringu tulemusi, millega ei kaasne intellektuaalomandi õigusi, 
võib avaldamise kaudu laialdaselt levitada. 

Tehnilised nõuded 

1. 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 alamvaldkonna1 uurimisrühmast, kes on tegelenud (Lääne)mere-
uuringutega. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames 
osaleda teise konsortsiumi koosseisus.  
 
Konsortsium peab tegema koostööd Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning 
Eesti Geoloogiateenistusega (mere põhjasetete uuringute osas). 
 
Kuna selles konkursis on kaugseire meetodite arengule keskenduv projekt, oodatakse 
konsortsiumilt tihedat koostööd RITA kaugseire projekti  konsortsiumiga, et need projektid 
üksteist täiendaksid ja oleks tagatud pilootala piisav ajalis-ruumiline katvus 
seireandmetega. Konsortsiumil peab olema juhtpartner, kes osaleb uuringu täitmises ning 
on uuringu peatöövõtja. ETAg sõlmib konsortsiumi juhtpartneriga partnerluslepingu. 
 
2. Nõuded meeskonnale: 
Konsortsiumi meeskonda peavad kuuluma doktorikraadiga inimesed, kes on viimase 5 
aasta jooksul merekeskkonna valdkonnas avaldanud teadusartikleid. Uurimistöö 
täitmisesse kaasatud personali hulka peavad kuuluma doktorandid, magistrandid või 
tudengid. Uuringu meeskonda peavad kuuluma praktilise merevälitööde, mereelustiku (sh 
kalaressursside) ja mere geoloogiliste uuringute kogemustega inimesed. 
 
Konsortsiumi juhil peab olema seonduval alal teaduskraad ja ta peab olema viimase 5 aasta 
jooksul seonduval alal avaldanud teadusartikleid või osalenud tööülesannete kaudu 
aktiivselt merekeskkonna valdkonna arendamisel. 
 
Projektijuht vastutab uurimisrühma(de) liikmete omavahelise suhtlemise, uuringu 
ajakavast kinnipidamise, tellijaga suhtlemise ning korrektse dokumentatsiooni eest ning 
tema kaudu toimub suhtlemine tellija ja tööde läbiviija vahel. Projektijuhil peab olema 
seonduval alal kõrgharidus, soovitavalt teaduskraad ning eelnev töökogemus samaväärse 
maksumuse ja ajakavaga projektide juhtimise alal. Projektijuhi töökoormus projektis peab 
olema vähemalt 0.5 kohta. 
 

                                                           
1 Haridus- ja teadusministri määrus “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13246093 
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Uurimisrühm: Pakkuja esitab uurimisrühma koosseisu koos rollide jaotusega projektis. Iga 
uurimisrühma liikme kohta esitatakse CV või viide Eesti teadusinfosüsteemis (edaspidi ETIS) 
asuvale CV-le. 
 
Alltöövõtjad: Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada alltöövõtjaid, esitab 
alltöövõtjate kinnituse projektis osalemise kohta ning nende nimed ja registrikoodid 
(füüsiliste isikute puhul isikukoodid), näidates ära alltöövõtjate kvalifikatsiooni ja pädevused 
ning nende poolt projektis osutatavad teenused, eeldatava tööde maksumuse ja 
tööjaotuse. 
 
3. Tähtajad ja pakkumuse esitamine: 
Konkurss jääb avatuks kuni 19. 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. 
Pärast konkursi avanemist on konkursil osalevatel konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija 
esindajatega, et rääkida läbi ette valmistatava pakkumuse sisu. 
 
4. Juhtkomisjon: 
Konsortsiumi juhtpartner moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille 
koosseisu kuuluvad peale konsortsiumi partnerite esindajate ka Keskkonnaministeeriumi, 
Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri, Maaeluministeeriumi 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 juhtkomisjon kohtub regulaarselt, vähemalt korra kvartalis, ning tema ülesanne on 
tagada, et projekti tegevused vastavad lähteülesandes ning uuringuettepanekus toodud 
eesmärkidele ja ajakavale ning jälgib, et eelarve oleks kasutatud eesmärgipäraselt. 
 
5. Aruandlus: 
Projekti juhtkomisjon kiidab heaks projekti progressi ning eelarve kasutamise. Peale seda, 
kui juhtkomisjon on selle heaks kiitnud, esitab konsortsiumi juht ETAgile aruande ning 
arve. Aruande vormi töötab välja ETAg. Aruandeid võib esitada elektroonselt. Makseid 
tehakse kord kvartalis arve alusel. 
 
Projekti kestel esitatakse kolm kirjalikku vaheraportit, mille peab heaks kiitma projekti 
juhtkomisjon. Raportid peavad olema piisavalt põhjalikud, et hinnata projekti plaanipärast 
kulgu. 

1. Vaheraport pärast esimest etappi 
Juhul kui enne uuringu teist etappi tehakse metoodikate valikus otsuseid, mis ei 
võimalda kõiki kirjeldatud väljundeid saavutada, lepitakse koos tellija esindajatega 
kokku uutes väljundites.  

2. Vaheraport pärast teist etappi 
3. Vaheraport pärast kolmandat etappi 

 
Lõpparuande mustand esitatakse ETAgile 2 kuud enne projekti lõppu. Projekti 
juhtkomisjonil on õigus kuu aja jooksul teha parandusettepanekuid. Konsortsiumi 
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juhtpartneri esitab lõpparuande hiljemalt 2 kuud peale projekti lõppu. Viimane väljamakse 
tehakse peale lõpparuande heaks kiitmist. 
 
6. Uuringu kestus ja maksumus: 
Uuringu kestus on kuni 3 aastat alates lepingu allakirjutamise hetkest ning viiakse läbi 
kolmes etapis (vt uuringu eesmärk).  
 
Pakkuja esitatavad täiendavad uurimisteemad peavad tuginema merestrateegia 
meetmekavas loetletud tegevustele, looduskaitse arengukavale ning arvestama EL otsuses 
2017/848/EL „Mereala hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja metoodikastandardid ning 
seire ja hindamise spetsifikatsioonid ja standardmeetodid“ toodud nõudeid ja soovitusi. 
Samuti peavad uurimisteemad aitama kaasa „Eesti kalanduse strateegia 2014-2020“ 
rakendamisele. 
 
Uuringu täitjad peavad tagama, et neil on olemas uuringute tegemiseks vajalikud load.  
 
Uuringu eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite 
lisandumisel RITA tegevuse 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet 
suurendada kuni 1 000 000 euroni. 
 
ETISe taotlusvorm sisaldab järgmisi andmeid 
 
Uurimisrühma kaupa: 

- Isikud: Uurimisrühma juhi, 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. Projekti on 
soovitav kaasata välisekspert, kes toetab uurimisrühma välisriikide kogemuse analüüsil.  

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

- Eelarve: esitada uurimisrühma kulud erinevate kulukohtade 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 
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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. Tegevussuundade ajaline kestus (vt 
eesmärkide osa) on indikatiivne ning tegevused võivad olla osaliselt ajaliselt kattuvad.   

- 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 meeskonna-
liikmetest milliste riskide maandamise eest vastutavad. Info esitada eraldi failina.  

- Alltöövõtjad – Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada all-
töövõtjaid, 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 – poolaasta kaupa esitatud planeeritud üritused koos 
kaasatavate sihtgruppidega. Projekti tegevuste hulka kuulub ka suhtlemine 
meediaga ning avalikkuse teavitamine projekti tegevustest ja tulemustest.  

- 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 

Uuringu peamiseks väljundiks on innovaatilised analüüsi- ja hinnangumetoodikad, mis 
võimaldavad Eesti mereala ja majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualasid tulevikus 
oluliselt põhjalikumalt ja kuluefektiivsemalt seirata.  
Uuringu eeldatavateks väljunditeks on: 

1. Arendatud ja testitud metoodika raames: 
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1.1. Soovitused ja ettepanekud projektis testitud ja kasutatud uute kaasaegsete mere- 
ja koelmualade seiremeetodite edasise kasutuspotentsiaali, puuduste ja sobivuse 
kohta Läänemere (Eesti mereala) tingimustes.  

1.2. Ettepanekud relevantsete riikliku keskkonnaseire programmide seiretööde 
täiendamiseks ja uute, pindalalist seiret võimaldavate meetodite kasutuselevõtuks 
uuringus välja toodud spetsiifiliste teemade raames. 

1.3. Metoodiline juhend koelmualade seisundi hindamiseks ja soovitused koelmualade 
olukorra parandamiseks (taastamiseks vajalikud tööd, nende tegemise võimalikkus 
ja tööde mõju). 

2. Pilootalal läbi viidud uuringu raames: 
2.1. Määratletakse pilootala põhjaelupaikade struktuur, funktsioon ja seisund, 

elupaigatüüpide ruumiline jaotus, ulatus, omavaheline sidusus, tundlikkus ning 
nende seisund. Koostatakse metoodiline juhend. 

2.2. Pilootalal kogutava info põhjal määratletakse mereala head seisundit ohustava 
inimtegevuse mõju ulatus ning tuvastatakse olulisemad survetegurid koos 
asjakohase juhendmaterjaliga.  

2.3. Hinnatakse majanduslikult oluliste kalaliikide koelmualade keskkonnaseisundit 
pilootalal ja sellele mõjuvad survetegureid (nt kinnikasvamine, invasiivsete 
võõrliikide esinemine, ohtlike ainete mõju vmt). 

2.4. Määratakse koelmualade praegune tootlikkus ja koelmualade täiendav potentsiaal 
kalavarude täiendile.  

2.5. Luuakse mudel kudealade kvaliteedi kaudseks hindamiseks kaugseire ja 
paikvaatluste andmeid kombineerides.  

2.6. Luuakse integreeritud lähenemine (metoodika), mis võimaldab (näiteks setete ja 
elustiku andmeid koos kasutades) teha otsuseid sinimajanduse arendamise 
seisukohalt. 

 
Tehniline väljund: pilootalal tehtud uuringute uuringutulemused esitatakse  
kaardistustarkvara jaoks sobivates formaatides (ArcGIS või MapInfo). 
 

 

Lähteülesande lisad on:  

1. Hindamis- ja valikumenetluse juhend 
2. Hindamiskriteeriumid 
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Lisa 1. Hindamis- ja valikumenetluse juhend 

 

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 6.1.4.92. 

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.  

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



10 
 

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. 

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.  
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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. 
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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 2 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 
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Lisa 2. Hindamiskriteeriumid 

 

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% 
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Hinnete kirjeldused3 
 

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, riiklike 
strateegiate ja arengukavadega  (nt Eesti merestrateegia merekeskkonna seire ja 
andmekogumise programm perioodiks 2014-2020, Eesti merestrateegia 
meetmekava, Looduskaitse arengukava kuni 2020 jt)  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.  

                                                           
3 Hinnete lõplikud kirjeldused kujundatakse vajadusel väljakuulutatava konkursi teemaspetsiifilisemaks. 
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-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 

„5“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike, eelkõige keskkonnakaitse ja –
kasutuse poliitikat  puudutavate probleemide lahendamisesse on väga suur ja väga 
oluline, uuring on väga innovaatiline4. Uuring toob selgelt ja väga hästi põhjendatult 
välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab (sini)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, eelkõige riigi julgeolekut ning 
keskkonnakaitse ja –kasutuse poliitikat  puudutavate probleemide lahendamisesse 
on suur ja oluline, uuring on innovaatiline. Uuring toob hästi välja erinevad aspektid, 
kuidas ta mõjutab (sini)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 ning keskkonnakaitse ja –kasutuse poliitikat ja 
ühiskondlike, eelkõige keskkonnakaitse ja –kasutuse poliitikat   probleemide 
lahendamisesse on pigem suur ja pigem oluline, uuring sisaldab mõningaid 
innovaatilisi aspekte. Uuring pigem toob välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab 
ühiskonda,  ühiskondlikke, (sini)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 ning keskkonnakaitse ja –kasutuse poliitikat 
ühiskonda,puudutavate 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 ning keskkonnakaitse ja –kasutuse poliitikat, 
ühiskonda puudutavate 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% 

„5“ 
Uuringu tulemused on väga selged, väga hästi ja kiiresti rakendatavad. Tulemuste 
rakendamise plaan on väga hästi koostatud ja väga hästi teostatav, väga realistlik, 

                                                           
4 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) 



16 
 

kaasates kõiki vajalikke osapooli. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks: näiteks, juhendmaterjalide koostamine, koolituste korraldamine, 
infopäevad, konverentsidel osalemine jne, teema kajastatus temaatilistel 
veebilehtedel, ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus 
kohane. Väljapakutu võimaldab väga hästi tulemusi levitada ja ühiskonnale 
tutvustada.  

„4“ 
Uuringu tulemused on hästi välja toodud, hästi ja aegsasti rakendatavad. Tulemuste 
rakendamise plaan on väga hästi koostatud ja hästi teostatav, realistlik, kaasates 
enamusi vajalikke osapooli. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks: näiteks juhendmaterjalide koostamine, veebilehed, koolituste 
korraldamine, infopäevad, konverentsidel osalemine 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 juhendmaterjalide koostamine, koolituste korraldamine, infopäevad, 
veebilehed, konverentsidel osalemine 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. Väljapakutud 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  akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed ja praktilise 
töökogemusega spetsialistid. 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 ja praktilise 
töökogemusega spetsialistid. Uuringusse on kaasatud hea ja hästi põhjendatud 
magistrantide ja doktorantide kombinatsioon. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on selge. 
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„3“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on piisavalt läbimõeldud. Kaasatud 
on piisavalt akadeemilise karjäärimudeli erinevaid tasemeid ja praktilise 
töökogemusega spetsialistid. 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 ning ja praktilise töökogemusega spetsialiste, 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 ega ja praktilise töökogemusega spetsialiste, 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. 
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„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 ja pikaaegne praktilise 
töö 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 või praktiline 
töökogemus 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 või praktiline 
töökogemus 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 ja praktilise töö kogemused uuringuga 
seotud valdkondades on kesised. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgrupid, 
kes varem koostööd teinud ei ole. 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 teadus- ega praktilise töö tulemusi. 
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 

 
Teema täitmiseks vajaliku taristu olemasolu (avamere sõiduvõimekusega 
uurimislaev, uuringuks vajalikud tehnilised vahendid, laborite kasutusvõimalus, 
asjakohaste programmide ja modelleerimistarkvara olemasolu ja kasutuslitsentsid 
jmt). 

„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.  
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2.2 
-Kavandatava uuringu metoodika, teaduslik tase ja põhjendatus 
Osakaal II kriteeriumist 40% 

„5“ 
Metoodikad on väga innovatiivsed, väga kaasaegsed, parimad võimalikud viiids 
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 metoodikad vastavad väga täpselt sellele, mida 
lähteülesandes oodatakse. 

„4“ 
Metoodikad kasutavad innovatiivseid aspekte, on kaasaegsed, väga sobilikud 
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 metoodikad vastavad täpselt sellele, mida lähteülesandes oodatakse. 

„3“ 
Metoodikad on sobilikud 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“ 
Metoodikad on lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks pigem 
ebasobivad. 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“ 
Metoodikad on ebasobivad 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 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. 
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„1“ Projekti eelarve ja ajakava projekti elluviimiseks ebarealistlikud, eelarve on 
tasakaalust väljas ja tegevuste ning ajakava ei võimalda lähteülesandes toodud 
eesmärkide saavutamist. 

 

 

 


