KÄSKKIRI

13.05.15 nr 15-0131
Elektroonilise side baasvõrgu toetamise
taotluste hindamise valikukomisjoni
moodustamine ning hindamisega seotud
dokumentide kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 22 lõigete 1 ja 3 ning majandustaristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side
baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ (edaspidi
määrus) § 15 ja § 16 lõike 2 alusel ning võttes arvesse määruse §-des 16-18 sätestatut:
1. Kinnitan määruse raames investeeringute kavasse esitatud taotluste hindamise korra
(lisa 1).
2. Kinnitan sõltumatuse deklaratsiooni (lisa 2).
3. Kinnitan investeeringute kava koostamiseks esitatud taotluse vastavuse kontroll-lehe
(lisa 3).
4. Moodustan valikukomisjoni koosseisus:
Komisjoni
esimees:
Tõnu
Nirk,
sideosakonna
juhataja,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium;
Komisjoni liige: Mart Laas, sideosakonna juhataja asetäitja, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium;
Komisjoni liige: Oliver Gailan, side- ja meediateenuste osakonna juhataja, Tehnilise
Järelevalve Amet.
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristen Michal
majandus- ja taristuminister
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Majandus- ja taristuministri
13.05.15.a käskkirja nr 15-0131
Lisa 1
Meetme „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja
investeeringute kava koostamise kord“ raames investeeringute kavasse esitatud
taotluste hindamise kord
1. Valikukomisjoni (edaspidi komisjon) koosseis ja pädevus:
1.1. Komisjon koosneb esimehest ja liikmetest.
1.2. Komisjoni liige peab olema tegev side valdkonnas.
1.3. Komisjoni töösse võib vajadusel kaasata eksperte.
1.4. Komisjoni liige ei tohi olla osalenud taotluste ettevalmistamisel. Komisjoni liige
peab ennast hindamiselt viivitamatult taandama juhul, kui ta on projektiga seotud
ning teavitama taandamise asjaoludest komisjoni esimeest.
1.5. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni tööst võtab osa vähemalt 3 liiget.
1.6. Komisjoni ülesanne on hinnata „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014-2020“ prioriteetse suuna „IKT teenuste taristu“ meetme „Uue põlvkonna
lairibavõrkude arendamise” tegevuse „Telekommunikatsiooni taristu uuendamine
ja uue rajamine“ raames investeeringute kavasse esitatud taotluste vastavust
järgnevatele valikukriteeriumitele:
1.6.1. olulisus ja projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
1.6.2. olemasoleva baasvõrguga
ratsionaalsus ja põhjendatus;

ühendamiseks

kasutatavate

lahenduste

1.6.3. baasvõrgu terviklikkus;
1.6.4. projekti ettevalmistatuse aste;
1.6.5. toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia ning võimekust pakkuda üldist
majandushuvi pakkuvat teenust;
1.6.6. projektiga kavandatavate trassilõikude marsruudi optimaalsus ja asjakohasus
konkreetse sihtpiirkonna elektroonilise side baasvõrguga varustamise
seisukohast;
1.6.7. projekti kuluefektiivsus.
2. Komisjoni esimehe ülesandeks on:
2.1.1. vajadusel komisjoni esimehe asendaja nimetamine komisjoni liikmete
hulgast;
2.1.2. rakendusasutuse juhile ettepaneku tegemine projekt lisada investeeringute
kavasse või otsuse esitamine taotluse mitterahuldamise kohta.
3. Komisjoni liikme ülesandeks on:
3.1. taotluste hindamisel osalemine ja kõigi esitatud taotluste hindamine käesoleva
käskkirja lisas toodud investeeringute kava koostamiseks esitatud taotluste
vastavuse kontroll-lehe vormis;
3.2. kõikide esitatud taotluste konsensuslik hindamine kõikide valikukriteeriumite
lõikes;
3.3. valikukriteeriumile vastavusel taotluse hindamine positiivse ja mittevastavusel
negatiivse hinnanguga.
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4. Komisjoni sekretariaat
4.1. Komisjoni
sekretariaadi
ülesandeid
Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakond.

täidab

Majandus-

ja

4.2. Sekretariaadi ülesandeks on:
4.2.1. tagada, et komisjoni liikmed esitavad sekretariaadile allkirjastatud
sõltumatuse deklaratsiooni;
4.2.2. komisjoni liikmete teavitamine taotluste hindamise tähtajast ja taotluste
staatusest projektijuhtimise infosüsteemis;
4.2.3. investeeringute kava eelnõu ja mitterahuldamise otsuste ettevalmistamine.
5. Komisjoni töökord
5.1. Komisjoni liikmed hindavad konsensuslikult projekte täites käskkirja lisas toodud
investeeringute kava koostamiseks esitatud taotluste kontroll-lehe.
5.2. Komisjoni liikmetele võimaldatakse ligipääs projektijuhtimise infosüsteemile või
tagatakse võimalus projekte hinnata rakendusasutuse nimetatud viisil pärast
sõltumatuse deklaratsioonile alla kirjutamist. Kinnitatud hindamistulemused on
lõplikud ja ümberhindamisele ei kuulu.
5.3. Komisjoni liikmed on kohustatud esitama projektidele hinnangud sekretariaadi
poolt antud kuupäevaks.
6. Valikumetoodika
6.1. Kõik komisjoni liikmed hindavad konsensuslikult kõiki esitatud taotlusi kõikide
valikukriteeriumite lõikes.
6.2. Investeeringute kava koostamiseks esitatud taotluste vastavuse kontroll-leht
täidetakse iga taotluse kohta eraldi.
6.3. Investeeringute kavasse arvatakse ainult kõikidele seatud kriteeriumitele vastavad
taotlused.
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Majandus- ja taristuministri
13.05.15.a käskkirja nr 15-0131
Lisa 2

Sõltumatuse deklaratsioon
Kinnitan, et olen nõus osalema programmperioodi 2014-2020 infoühiskonna edendamise
avalike taotlusvoorude kaudu esitatud eeltaotlustes kirjeldatud projektide hindamisel.
Käesoleva deklaratsiooni esitamisega kinnitan, et olen tutvunud majandus- taristuministri
30. aprilli 2015. a määrusega nr 37 "Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise
tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ ning täidan oma kohustusi ausalt ja
õiglaselt.
Avaldan ja kinnitan, et minu teadmise ja parima arusaamise järgi ei ole varasemaid,
praegusi ega lähitulevikus esile kerkida võivaid asjaolusid, mis võiksid minu sõltumatuse
komisjoni liikmena tegutsemises kahtluse alla seada, sh ei ole ma osalenud eeltaotluste
ettevalmistamises ega osale taotlusvoorus esitatavate projektide koostamises, elluviimises
ning kui hindamisprotsessi käigus peaks ilmnema nimetatud tegevuste toimumine või
muud komisjoni liime sõltumatust kahtluse alla seadvad asjaolud, olen ma kohustatud
viivitamata lõpetama hindamisprotsessis osalemise. Teavitan hindamisprotsessis osalemises
lõpetamisest ning selle tinginud põhjustest viivitamata valikukomisjoni esimeest.
Kohustun hindamise käigus või selle tulemusena mulle avaldatud, teatavaks saanud või
minu enda poolt koostatud teavet või dokumente kolmandatele isikutele (sh taotleja,
toetuse saaja jne) mitte avaldama, välja arvatud kui avaldamise kohustus tuleneb
õigusaktist või avaldamine on sõnaselgelt lubatud minuga sõlmitud lepingus.
Nimi
Allkiri
Kuupäev
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Majandus- ja taristuministri
13.05.15.a käskkirja nr 15-0131
Lisa 3

Investeeringute kava koostamiseks esitatud taotluse vastavuse kontroll-leht
1. Taotluse andmed
Taotleja nimi:
Projekti nimi:
2. Taotluse hindamise kuupäev:
3. Hindamise teostanud komisjoni liige:
Nimi:
Struktuuriüksus:
4. Taotluse vastavus valikukriteeriumitele
4.1. Taotlus vastab kõigile valikukriteeriumitele:
4.1.1. olulisus ja projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
 vastab  ei vasta
4.1.2. olemasoleva baasvõrguga ühendamiseks kasutatavate lahenduste ratsionaalsus ja
põhjendatus;
 vastab
4.1.3. võrgu terviklikkus;
4.1.4. projekti ettevalmistatuse aste;
4.1.5. toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia ning võimekus pakkuda üldist
majandushuvi pakkuvat teenust;
4.1.6. projektiga kavandatavate trassilõikude marsruudi optimaalsus ja asjakohasus
konkreetse sihtpiirkonna elektroonilise side baasvõrguga varustamise seisukohast;
 vastab  ei vasta
4.1.7. projekti kuluefektiivsus.
 vastab  ei vasta
5. Hindamise teostanud komisjoni liige:
Allkiri, kuupäev: allkirjastatud digitaalselt

