Kinnitatud SA Innove juhatuse liikme 25.06.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/73

Määruse „“Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine
ülikoolides“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi TAT määrus)
§ 6 lg 3 punktis 4, 5 ja 7 nimetatud tegevuste hindamiskomisjoni töökord

1. Taotluste hindamiseks moodustab Sihtasutus Innove (edaspidi rakendusüksus) Haridus- ja
Teadusministeeriumi (edaspidi rakendusasutus) ettepanekul hindamiskomisjoni.
2. Hindamiskomisjoni liige peab olema kompetentne ja taotleja suhtes erapooletu. Hindamiskomisjoni
liikmeks ei või olla isik, kes on jõustunud kohtuotsuse alusel süüdi mõistetud ametialases süüteos või
karistusseadustiku § 209, 210, 211, 212, 2172 või 280 alusel ning kelle karistusandmeid ei ole
karistusregistri seaduse alusel kustutatud ja arhiivi kantud (perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse
seaduse § 21 lg 4). Nimetatud nõudele vastavust kontrollib rakendusüksus enne esmakordselt
hindamiskomisjoni moodustamist ja edaspidi kord kalendriaastas.

3. Hindamiskomisjon lähtub oma töös:
a. haridus- ja teadusministri 29.10.2015 määrusest nr 47 „Tänapäevase õpikäsituse
rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis”
elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi TAT määrus);
b. käesolevast töökorrast ning töökorra lisadest iga TAT määruse § 6 lg 3 punktis 4, 5 ja 7
nimetatud tegevuse kohta:
1) lisa 1 „Hindamiskomisjoni konsensuslik hindamisleht tegevusele 4“;
2) lisa 2 „Hindamiskomisjoni konsensusliku hindamislehe täitmise juhis tegevusele 4“;
3) lisa 3 „Hindamiskomisjoni konsensuslik hindamisleht tegevusele 5“;
4) lisa 4 „Hindamiskomisjoni konsensusliku hindamislehe täitmise juhis tegevusele 5“;
5) lisa 5 „Hindamiskomisjoni konsensuslik hindamisleht tegevusele 7“;
6) lisa 6 „Hindamiskomisjoni konsensusliku hindamislehe täitmise juhis tegevusele 7“.
3. Taotluste hindamiseks moodustab RÜ RA ettepanekul hindamiskomisjoni. Iga projekti hindab kaks
hindamiskomisjoni liiget, kelle valib hindamiskomisjoni liikmete seast RÜ koordinaator või keskuse juht.
Taotluse materjalid saadetakse hindamiskomisjoni liikmetele e-postiga või võimaldatakse ligipääs
materjalidele e-toetuse keskkonna kaudu.
4. Kui selgub, et hindamiskomisjoni liikmel on mõne hinnatava taotluse osas huvide konflikt, siis ta annab
viivitamatult hindamiskomisjoni juhile ja rakendusüksusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
tekkinud huvide konfliktist teada ja hindamiskomisjoni liige taandab ennast antud taotluse hindamisest.
Sellisel juhul valib RÜ hindamiskomisjoni liikmete hulgast uue hindaja.
5. Hindamiskomisjon lähtub hindamisel järgmistest kriteeriumitest:
1) projekti mõju meetme ja TAT määrusega kehtestatud toetuse andmise eesmärgi
saavutamisele – 30% maksimaalsest koondhindest;
2) projekti põhjendatus – 25% maksimaalsest koondhindest;
3) projekti kuluefektiivsus – 20% maksimaalsest koondhindest;
4) toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia – 25% maksimaalsest koondhindest.
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6. Üldised hindamiskriteeriumid jagunevad omakorda alakriteeriumiteks, mille sisu ja maksimaalne
punktide arv on kajastatud töökorra lisades vastava tegevuse hindamislehel. Punkte antakse
sammuga 0,5. Kui hindamisjuhendis on kirjeldatud hinded sammuga 1 või 2, on võimalik täpse
punktikirjeldusele mittevastavuse korral anda hindeid 0,5- või 1-punktise sammuga. Hindamisleht
peab olema aritmeetiliselt korrektselt täidetud ning antud punktide kohta esitatud asjakohane
põhjendus. Juhised punktide jaotuse osas on lahti kirjutatud töökorra lisades.
7. Hindajad täidavad iga projekti kohta konsensusliku hindamislehe ja edastavad selle allkirjastatuna
hiljemalt 15 tööpäeva alates taotluse hindamiseks saamisest rakendusüksusele.
8. Rahuldamisele kuuluvad taotlused, mis on saanud iga käesoleva töökorra punkti 5 alapunktides 1, 3
ja 4 toodud hindamiskriteeriumi hindeks vähemalt 2,0 punkti ning töökorra punkti 5 alapunktis 2 toodud
hindamiskriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 punkti, ning hindamiskriteeriumide alusel koguhindeks
vähemalt 8,5 punkti ja jäänud taotlusvooru eelarve piiresse.
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