Meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine”
avatud taotlemise korral taotluste hindamisjuhend ja metoodika.
Juhend sätestab meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine“
avatud taotlemise korral (edaspidi „meetme määrus“) taotluste hindamismetoodika, mis põhineb
meetme määruse § 17 valikukriteeriumidel.
Hindamismetoodikat rakendatakse selliste taotlejate taotlustele, mis vastavad meetme määruses
sätestatud nõuetele. Taotlusest peab selguma kas:
a) toetust taotletakse ülevaatliku või detailse ressursiauditi teostamiseks ning need auditid koostatakse
vastavalt meetme määruse lisas „Nõuded ressursiauditile“ sätestatud metoodikale;
b) taotletav toetus vastab vähese tähtsusega abi andmise reeglitele sh võimalik vähese tähtsusega abi
jääk on olemas sh ettevõtte sidus- ja partnerettevõtetel, sh kohalduval juhul füüsiliste isikute kaudu
(vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on
omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt).
c) kas ettevõtte põhitegevus või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (jagu B, alajagu 05–09) või töötlev
tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (alajagu C 12);
d) või ettevõtte põhitegevusala vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori taime- ja
loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade korral (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01).
Põllumajandussektori ettevõttele vähese tähtsusega abi andmisel ei tohi toetuse suurus koos jooksva
majandusaasta ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese
tähtsusega abiga ületada 25 000 eurot.
Vastavaks tunnistatud taotluste hindamine toimub kahe valikukriteeriumi alusel (meetme
määrus § 17 lg 1):
1) projekti põhjendatus;
2) projekti kuluefektiivsus.
Projekt loetakse põhjendatuks kui alakriteeriumite summas saab taotlus tulemuseks 3 punkti:
1) Kui projekti eesmärgipüstitus ja tulemus on põhjendatud - on olemas probleem või kitsaskoht, mille
lahendamiseks on projekt koostatud (Jah annab 1 punkti, ei annab 0 punkti).
2) Kui projektis kavandatud tegevused on vajalikud ning võimaldavad jõuda projekti tulemuseni sh kas
ressursiauditi liigi valik on põhjendatud ning sobilik ettevõtte terviklikust ressursikasutusest ülevaate
saamiseks. Auditile on seatud sisulised nõuded, muuhulgas on taotleja kinnitanud, et täidetakse nõuded
auditi tiimile ja juhtaudiitorile.
(Jah annab 1 punkti, ei annab 0 punkti).
3) projekti tegevuste ajakava on realistlik sh kas mahub abikõlblikkuse perioodi sisse. Meetme määruse
järgi algab abikõlblikkuse periood taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeval, mis ei tohi olla
varasem meetme määruse jõustumise kuupäevast (26.02.2022). Ülevaatliku auditi puhul on
maksimaalne abikõlblikkuse perioodi kestus 12 kuud ja detailse auditi puhul 18 kuud. Ajakava lõpp ei
või olla hilisem kui 31. detsember 2023. (Jah annab 1 punkti, ei annab 0 punkti).
Projekti kuluefektiivsuse kriteerium loetakse täidetuks kui alakriteeriumite summas saab
taotlus tulemuseks 1 punkti:
Planeeritud eelarve on realistlik, sealhulgas on selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve
kokku pandud (tuginedes ühikhinna analüüsile). (Jah annab 1 punkti, ei annab 0 punkti).
Põhjendatud ja kuluefektiivseks tunnistatud projektitaotlustele st kokkuvõtlikult 4 punkti
teeninud projektitaotlustele, tehakse taotluse rahuldamise otsus vastavalt taotlusvooru
eelarvelistele võimalustele.
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