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Täpsustatud nõuded taotlusele1 

Nr Lävendikriteerium Selgitus Kommentaarid  Täidetud  Ei ole 

täidetud 

1 Tehnoloogiate 

valmiduse tase 

(edaspidi TVT) 

Taotlusvooru esitatud projektis kasutatavate 

tehnoloogiate TVT skaala väärtus on 7 või 

suurem.  

Kirjeldatud on projektis kasutatavate 

uudsete tehnoloogiate TVT enne projekti 

algust ja oodatav TVT projekti lõpus. 

Tehnoloogiate tehnilise valmidusastme 

tõendamiseks on esitatud juhendi kohased 

tõendid töötavatest prototüüpidest koos 

seadmete tehniliste parameetrite, 

keskmistele töötingimustele vastavate 

kasutegurite ja kasvuhoonegaaside heite 

vältimise meetoditega. 

Esitatud on tehnoloogia pakkuja kinnitus, 

et tehnoloogia on 30.11.2024 seisuga 

tarnitud, installeeritud ja töövalmis, kui 

tehnoloogia valmiduse tase on seitse. 

JAH  EI 

2 Terviklahendus Taotlusvooru esitatud projekt sisaldab 

rohevesiniku tervikahelat, st projekt hõlmab 

rohevesiniku tootmise, tarnimise ja tarbimise 

terviklikku kirjeldust ning vastavat tehnilist, 

ajalist ja finantsilist analüüsi koos võimalike 

riskide hindamisega. 

Kirjeldatud on tehnoloogiad ja projekti 

elluviimise etapid tootmise, transpordi ja 

tarbimise puhul, koostatud on tegevuste 

elluviimise äriplaan koos ajakava ja 

projekti finantsanalüüsiga. 

JAH EI 

                                                           
1 Taotlus loetakse nõuetele vastavaks, kui seda on dokumentaalselt tõendatud. Lisa 3 põhisel hindamisel võrreldakse nõuetele vastavaid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel. 



3 Kasvuhoonegaasid 

(KHG) 

Kogu ahela KHG arvutus on koostatud alates 

rohevesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.  

Välja on toodud lisandväärtus majandusele, 

mille loob iga toodetud rohevesiniku kg. 

KHG heite vähenemine on arvutatud 

vastavalt KIK koostatud metoodikale, mis 

on määruse lisas 4 ning mudeldatavav 

mudel lisatakse KIK koduleheküljele. 

JAH EI 

4 Projekti eelarve 1. Esitatud on tarneahela erinevate osade 

maksumused. 

2. Eelarve on koostatud taotleja ja 

partnerite lõikes. 

3. Koostatud on „Äriplaani ja 

finantsanalüüsi koostamise juhendile“ 

vastav finantsanalüüs. 

Lisatud on juhendis kirjeldatud 

hinnapakkumised tarnitavatele 

seadmetele/transpordivahenditele 

JAH EI 

5 Ajakava Ajakavas on välja toodud vähemalt järgmised 

vahetähtajad: 

1. Rohevesinikku tootva seadme tarne 

tähtaeg 

2. Rohevesinikku tootva seadme 

paigaldamise ja töövalmiduse 

tähtaeg/tähtajad 

3. Rohevesinikku tarbiva 

transpordivahendi tarne ja töövalmiduse 

tähtaeg/tähtajad 

4. Süsteem on terviklikult komplekteeritud 

ja töövalmis (projekti lõpptähtaeg) 

Kui projekti alustamine eeldab täiendavaid 

tegevusi, on need lisatud ajakavasse. 

Koostatud ajakava on realistlik ja vastab 

määruse § 7 abikõlblikkuse perioodile. 

Esitatud on eelkokkulepped vastavalt 

määruse lisale 1, mis tõendavad ajakava 

teostatavust. 

JAH EI 

6 Tervikahela 

skaleeritavus 

Kirjeldatud on tervikahela või selle osade 

täiendav kasutuselevõtt antud projekti 

edasiarendamiseks või kasutusvõimalusi 

väljaspool käesolevat projekti. 

Kirjeldatud on: 

1. kas ja kuidas on antud projekt 

tulevikus laiendatav; 

2. kas analoogset lahendust saab 

osaliselt või terviklikult kasutada 

Eestis või väljaspool Eestit; 

JAH EI 



3. kas lahenduse valmimisel on 

lisandunud uuenduslikke 

rohevesiniku kasutusviise, mida 

saab tulevikus turundada. 

7 Koostöö projekti 

partnerite ja 

projektiväliste 

osapoolte vahel 

Kirjeldatud on taotleja ja partnerite roll ning 

omavaheline koostöö projekti elluviimisel. 

Kirjeldatud on projektiväliste osapoolte 

kaasatus. Lisatud on koostöökokkulepped. 

Vt „Äriplaani ja finantsanalüüsi koostamise 

juhend“ p. 1.2–1.4 ja 2.4.7–2.4.8  

JAH EI 

8 Projekti 

sotsiaalmajanduslik 

mõju 

Hinnatud on võimalikud positiivsed ja 

negatiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud. 

Kirjeldatud on mõjud: 

1. lähipiirkonna elanikele; 

2. ettevõtlusele (tootja, vahendaja, 

lõpptarbija); 

3. kohaliku omavalitsuse üksusele ja 

riigile (sealhulgas laekuvad 

maksud); 

4.  kohalikule arengule ja teenustele. 

JAH EI 

9 Projekti mõju 

keskkonnale 

Hinnatud on võimalikud positiivsed ja 

negatiivsed keskkonnamõjud ja riskid ning 

pakutud on lahendused võimalike riskide 

minimeerimiseks. 

KHG heite ja peenaerosoolsete osakeste 

arvutus on koostatud vastavalt metoodikale. 

Hinnatud on projekti tulemusele tekkiv 

taastuvenergia ja taastuvtranspordi 

osakaalu kasv.  

Koostatud on esmane riskianalüüs: 

hinnatud on projekti ehitusliku poole, 

vesiniku tootmise ja käitlemisega seotud 

riske, koostatud on riskikäitumise juhised ja 

konstruktsioonilised ning tehnilised 

lahendused riskide ennetamiseks, 

vältimiseks ja minimeerimiseks. 

Esitatud on ajakava täieliku riskianalüüsi 

valmimiseks projekti iga etapi jaoks enne 

vastava etapi käivitamist. 

JAH EI 



Kirjeldatud on muud projektiga kaasnevad 

keskkonnamõjud (müra ja saaste 

vähenemine, loodus- ja elukeskkonna 

halvenemine ja/või paranemine jne). 

10 Lisadokumendid 

 

Taotlusele on lisatud: 

1. Äriplaan, sh 

- projekti lühikirjeldus, 

- projekti ajakava koos osapooltega sõlmitud 

eellepetega (partneritevahelised kokkulepped; 

maa kasutusõigus; kohaliku omavalitsuse ja 

elanikkonna kaasamine jms); 

- projekti eelarve, sh toetuse suurus, mis on 

koostatud partnerite lõikes); 

2. Projekti keskkonnamõju hinnang, sh 

teostamisel välditava KHG heite arvutus ja 

panus taastuva energia ja transpordi eesmärgi 

täitmisse ning projekti esmane riskianalüüs; 

3. Tehnoloogia valmidusastet tõendav 

teostatavusuuring koos TVT väärtusi tõendava 

dokumentatsiooniga; 

4. Erapooletu osapoole poolt teostatud tehnilise 

nõuetekohasuse raport (soovituslik); 

5. Tõendid töötavatest prototüüpidest koos 

keskmistele töötingimustele vastavate 

kasutegurite ja KHG heite vältimise 

parameetritega (soovituslik); 

6. Kõigi tervikahela komponentide tehnilised 

kirjeldused koos tehnilisi kirjeldusi tõendava 

dokumentatsiooniga, millest selguvad nii 

seadmete kasutegur keskmistel töötingimustel 

kui tootjagarantiiga kaetud seadmete eluiga 

vastavalt garantii tingimustele. 

   JAH EI 



7. Kui tarnetaristu soetamiseks antav toetus 

vastab üldise grupierandi määruse artikli 56 

tingimustele, tuleb esitada investeeringu 

tegevuskasum. Toetuse maksimaalne summa on 

abikõlblike kulude ja tegevuskasumi vahe. 

 


