
RITA 1 kliimaprojekti kohtumine pakkujate ja tellijatega 

15. august 2018  

Küsimused-vastused ja soovitused pakkumuse koostamiseks.  

1. KEM soovitab töö alguses hinnata, kas üldse CCS on meie oludes kulutõhus ja mõttekas meetod. Ei 

ole mõistlik teises faasis mõlemale tegevusele keskenduda, tuleks fokusseeruda ühele  tegevusele 

(kas CCS või CCU, KEMi esialgsel hinnangul pigem CCU).  

Alguses toimub CO2 kinni püüdmine, edasi tuleb langetada valik, mida sellega edasi teha, kas 

kasutada või ladustada. Eestis puudub vajalik tehnoloogia CO2 ladustamiseks. Majanduslikult on 

ebamõistlik seda transportida Põhja-Jäämerre. Hilisem järeltöötlemine tuleb projekti algusfaasis 

kindlaks määrata, anda meetodile majanduslik hinnang. See peaks olema esimene faas uuringust, ei 

ole mõtet ressursse suunata tehnoloogia uuringuteks, mille rakendamine ei ole majanduslikult 

mõttekas.  

2. EKUK võib uuringus osaleda (partnerina või alltöövõtjana). Projektis peab osalema vähemalt 2 

asutust. Et olla projekti partner ja saada kinnitada ETISes taotlust, peab projekti partner olema mõne 

töögrupi juht, muidu ei teki kinnitamise võimalust.  

3. Saadavatele toodetele tuleks töö käigus teha turuanalüüs (kas ja kus tooteid turustada saab).  

4. Inglisekeelne taotlus vs eestikeelne aruanne: Hindajad on väljapoolt Eestit, seetõttu tuleb 

pakkumus esitada inglise keeles. Lähteülesanne (LÜ) läheb inglisekeelsetena hindajatele. Praegu LÜ 

tõlkimisel. Kui see tõlgitud, saab saata ka pakkujatele.  

5. Pakkumuse esitamise tähtaega on võimalik pikendada, aga sellest tuleks varsti teada anda, et 

tagada kõikide pakkujate võrdne kohtlemine ja ühtne infoväli.  

6. Lisainfosse saab panna infot Eesti olukorra jms kohta, et välishindajad meie kontekstist paremini 

aru saaksid. Metoodika faili maht pole piiratud. Hindajad on nii praktikud kui teadlased, pakkumusi 

hindab mitu inimest.  

7. LÜs on toodud 3 alateemat, pakkumuses võib olla ka rohkem alateemasid, kui see on kooskõlas LÜ 

eesmärkidega. Kui vajadus on, siis võib alateemasid juurde teha.  

8. Konsortsiumileping ei pea olema sõlmitud pakkumuse esitamise ajaks. Seda on vaja sellele 

konsortsiumile, kelle suhtes tehakse positiivne rahastusotsus.  

9. Ettevõtete kaasamine uuringu läbiviimisesse: ettevõtete kaasamine, kas peavad olema kaasatud 

pakkumuse koostamises? Info saamine KEMilt?  

KEM: kõiki andmeid neilt ei saa. Andmete saamise skeem tuleb pakkumuses ette näha ja kokku 

leppida. KEM peab kõikidele pakkujatele samamoodi andmeid andma. KEM peab läbi mõtlema, mis 

andmeid nad saaksid pakkujatele anda. Andmete koondamine on ajakulukas, samuti pole teada, kas 

ettevõtted on valmis andmeid andma. Alternatiiv on kasutada avalikke andmeid. Eel-läbirääkimised 

ettevõtetega oleksid hea, pakkumuses võiks ära tuua, kuidas andmeid saadakse, see on hindamisel 

positiivne.  

Riskide maandamise plaanis ette näha alternatiivstsenaariumid (andmed ettevõtetelt, KEMI kaudu, 

avalikud andmed).  

KEM võib suunata ja paluda ettevõtteid andmeid edastada projekti heaks.  



10. Eelarve suurendamine 1 mln euroni: pakkumus esitada väiksema eelarve peale, aga olla valmis, et 

septembris võib tulla otsus suurema eelarve peale. Saab teha peale pakkumuse esitamist 

tingimusliku otsuse, suurendades eelarvet 1 M-ni.  

11. Eelarve struktuur: eelarve peab olema realistlik, palgalõhed projekti juhi ja põhitäitjate vahel ei 

peaks olema liiga suured. Eelarve ja ajakava peaks olema kooskõlas. Peab olema selge, kuhu raha 

kulub. Maksed peaksid olema ühtlased, ei tohiks jätta projekti lõppu kõiki suuremaid makseid. 

Projekti alguseks ette valmistuda, et käivituks kohe, ilma pika inertsita.  

12. Projekti arvatav käivitumisaeg: pakkumuse esitamise tähtaeg september, kaks nädalat kulub 

hindajate leidmiseks, hindamine kuu aega, eelotsuse kinnitamine 2 nädalat. Käivitumine november –

detsember 2018. Finantsallika avamine ülikoolis võimalik alles peale teenuslepingu sõlmimist.  

Kõige hiljem võiks projekt alata kevadel 2019. 2021. peaks projekt läbi saama. Sõltub ministeeriumite 

vajadustest, sellega väga kiire pole. Ettevõtetel on kiirem. Enne suvepuhkusi võiks olla kvartal 

töötatud.  

13. Kuhu rõhk suunata, kas põlevkiviõlitööstus või elektritootmine? KEM: mõlemat tuleks analüüsida 

ja mõlemad suunad on olulised. Hindamisel vaadatakse tervikpilti, nii olemasolevat olukorda kui ka 

seda, kuhupoole liigutakse. Mõlemat aspekti on vaja analüüsida, nii õlitoomist kui elektritootmist.  

IEA teeb pikaajalisi energeetika prognoose, need tuleks aluseks võtta, ei pea ise leiutama, millele on 

turgu ja millel mitte. Lähtuda rahvusvahelisest turust ja IEA hinnangutest. Kõrvutada ka EL plaane. 

Lähtuda olemasolevatest tootmismahtudest. Tolmpõletuse blokid lõpetatakse 2033, seda tegevust 

pole vaja analüüsida.  

14. Hindamiskriteeriumid: noorteadlaste kaasamine, kaasamisplaanid jne. Kaasamisplaanis esitada ka 

ajakava, sihtgrupid, plaanitavad tegevused. Noorteadlased – kraadiõppurid, doktorandid – välja tuua 

nimed, CV ja roll projektis, magistrandid võivad olla muude töötajate all, nimesid ei pea välja tooma.  

15. Teemad, mida pole LÜs välja pakutud: ettepanekuid LÜ välisteks, kuid seonduvateks tegevusteks 

võib pakkuda, kui on head ettepanekud, siis võib nende täitmist rahastada.  

16. Töötaja võiks projekti heaks töötada vähemalt 0.5 kohaga, aga võib ka vähema koormusega olla.  

17. Nutikas spetsialiseerumine on selle projekti puhul asjakohane, põlevkivi on eraldi teemana välja 

toodud, seda teemat tuleks pakkumuses käsitleda.  

18. Riiklikud strateegiad ja arengukavad: kas on vaja muid ka kui LÜs juba loetletud?  

Ei pea strateegilisi dokumente juurde otsima, piisab neist, mis LÜs kirjas.  

19. Panus sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisse: panus peaks olema reaalne. Parimat 

tehnoloogiat pole teada, aga rõhutatakse seda, et tehnoloogia ja majandusanalüüside juures 

võetakse arvesse sotsiaal-majanduslikku ja ühiskondlikku (ka keskkonda) aspekti.  

20. Juhtkomisjon moodustatakse partnerite ja tellijate esindajatest. Juhtkomisjon võib muuta 

meetodeid jms, aga projekti põhieesmärk peab jääma samaks. Võiks kohe pakkumuses see 

paindlikkus ette näha (juhtkomisjoni õigus muuta projekti käigus teatud aspekte teatud piires, 

eeldusel, et üldine eesmärk jääb samaks).  


