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Innovatsiooniosakute konkurss
Taotlusvooru kutse
Euroopa Liidu rahastatud projekt SECURECHAIN kutsub kuuest valitud Euroopa sihtregioonist
väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) aktiivselt osalema taotlusvoorus
Innovatsiooniosakutele. Osaku eesmärk on suurendada tahke biomassi kui kütuse pakkumist
turule ja / või sellest energia tootmine.
Kuus sihtregiooniks on:
• Nordrhein-Westfaleni (Saksamaa)
• provintsi Overijsseli ja Gelderland (Holland)
• Småland (Rootsi)
• Lõuna-Eesti (Estonia)
• Kataloonia (Hispaania)
• Lääne-Makedoonia (Kreeka)
Innovatsiooniosak antakse VKE-le või mitme VKE ühisele taotlusele osalemiseks selles EU
projektis ja koostööks nõustajatega, et omandada uusi teadmisi, mis aitavad äri arendada ja
kasvatada. Innovatsiooniosak soodustab kohalike VKE-d leidma uusi ärivõimalusi ja
väljakutseid, mis suurendavad uute bioenergialahenduste turule jõudmist piirkonnas. See
peaks viima VKEde juhtide osalemiseni ja aitab parandada koostööd kogu tarneahela
ulatuses, kaasates ka teisi turul osalejaid ja see kujutab endast tõsist väljakutset ettevõtetele
mitte lihtsalt muutusi praeguses praktikas.
Olete oodatud taotlusvoorus osalema, et võita innovatsiooniosak oma projektile, mida
seejärel tutvustatakse kui näidisprojekti säästva bioenergia lahenduse teemal. Parimad
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projektitaotlused selgitatakse välja konkursi korras ja need võidavad ELi projekti poolse
toetuse järgneva 3 aasta jooksul.

Mis see on umbes ja miks osaleda?

Innovatsiooniosakute eesmärk on tugevdada uuenduslike bioenergia tarneahelate mis
vallandavad märkimisväärset kaasamist tahke biomassi turvaline pikaajalise jätkusuutlikkuse
seisukohalt ja näitas kasulik mõju keskkonnale. Pikaajaline eesmärk võib olla kas suurendada
bioenergia pakkumist (push) või suurendada nõudlust bioenergia tarneahelas (pull).
Jagatakse kuni kolm innovatsiooniosakut piirkonnas, seega kuni kolm taotlust saavad
põhjaliku Toetuspaketi SECURECHAIN projekit poolt, mis sisaldab täielikku sihtotstarbelist
toetust 30 kuu jooksul. Paket sisaldab:

1) innovatsiooniosakut kuni € 5,000 (või 3000-5000,või 3000). Seda võib kasutada
väliseksperdi otseseks kaasamiseks pakutud mudeli, idee arendusse vastavalt ettevõtte
äranägemisele.
2) lisaks eeltoodule, rahastatakse juhtpartneri poolt toodete ja protsesside tehnilist
hindamist, vastavalt pakutud mudelile kohandatud koolitust ja pakutakse juhendamise
toetust kogenud bioenergia spetsialistide poolt projekti rakendamise ajal. Korraldatakse teie
projekti erivajadusi arvestades kolm töötuba, näiteks organisatsiooni ülesehitus, tehnilised ja
logistilised lahendused, tarneahela planeerimine ja jätkusuutlikkuse tagamine.
3) elutsükli analüüsi (LCA) pakutud mudelile, et hinnata keskkonnamõju ja väärtustada
sellega oma projekti.
4) finantsalast nõustamist, et optimeerida mudeli elujõulisust ja meelitada potentsiaalseid
investoreid.
5) Jätkusuutlikkuse sertifitseerimist vastavalt kehtivatele standarditele kaasates sõltumatuid
auditeid.
Kes võivad taotleda?

Selleks, et osaleda Innovatsiooniosakute taotlusvoorus peab ettevõte, või ettevõtted kes
esitavad ühise taotluse, vastama järgmistele kriteeriumidele:
• (Juht)taotleja peab vastama ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kriteeriumitele.
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• VKE on ametlikult registreeritud taotluse esitamise hetkel. Hindajad võivad küsida ettevõte
finantssuutlikkuse kohta tõendeid.
• Ettevõtete peamine tegevusala peab olema sama kavandatava äriideega.
• Ettevõtted peavad asuma ühes kuuest eelpoolmainitud sihtregioonis, kus enamus
pilootprojekti tegevusi (mitte vähem kui 50%) rakendatakse.
• projektid, mis on juba saanud toetust teistest ELi rahastamise allikatest ei ole abikõlblikud.
Samas mainitud projektide edasiarendused on abikõlblikud.
Valikukriteeriumid: Millisele bioenergia ahelale on taotlusvoor suunatud?
Taotlusvoor ei piira tahke biomassi lähteressurssi, tarneahelat ja tehnoloogiat.
Keskendutakse ettevõtetele biomassi tarneahelas, mis sisaldab üht või mitut sammu alates
biomassi varumisest  töötlemist  bioenergia tootmist  toodet, mille põhisisendiks ehk
toormeks on tahke biomass. Taotlused hinnatakse põhjalikult järgmiste valikukriteeriumite
alusel:
1. Planeeritav toodetava energia kogus
2. efektiivsuse tõus, innovaatiline lahendus ja / või vähenenud keskkonnamõju
3. Toetab kohalikku ja / või piirkondlikku arengut;
4. kasumlik ja kopeeritav lahendus piirkonnas või riigis;
5. rahanduslik elujõulisus ja riskid;
6. Võimaldab arendamist läbi kohaliku või rahvusvahelise koostöö.
Oluline on silmas pidada kaht lähtekohta:
• Esitatavad projektid (ideed, mudelid) panevad aluse uue tarneahela tekkele või
suurendavad ja parandavad jätkusuutlikust olemasolevates tarneahelates.
• Esitatud projekt viikase läbi ühe ettevõte, või mitme ettevõte, kes tegutsevad ühises
tarneahelas.

Teie projekti mõju ja kavandatud ulatus on oluline tegur taotluste hindamisel. Seetõttu
projekte, mis on juba jõudnud ideest arendusse ja / või mitme kaasatud partneriga, kes
esindavad tarneahela erinevaid või kõikki osi on suurem tõenäosus osutuda valituks, kui nad
suudavad usutavalt näidata koostööd partneritega ja käegakatsutavaid tulemusi.
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Taotluste esitamise kord

1. Palun teatage eelnevalt oma kavatsusest esitada taotlus oma piirkondlikule kontaktisikule
posti või telefoni teel. See aitab SECURECHAIN konsortsiumil valmistada ette sujuva ja
tõhusa hindamise.
2. Kirjeldage oma projekti (ideed) lisatud vormil. Taotlusi loetakse abikõlblikeks vaid siis, kui
kõik väljad on täidetud nõuetekohaselt. Kui on tegemist mitme partneri ühise taotlusega,
veenduge, et peamine taotleja ja kõik teised partnerid on kirjeldatud piisavalt. Te võite ise
oma eelistustest lähtuvalt vabalt valida omale eksperdi nõustajaks innovatsiooniosaku
rakendamiseks. Te võite ise valida kas täita taotlusvorm oma riigikeeles või inglise keeles
(Selgitus: keel ei mõjuta hindamise tulemuste, sest kõik eestikeelsed taotlused tõlgitakse
inglise keelde läbivaatamiseks rahvusvahelisele hindamiskomisjonile ).
3. Esitage oma taotlus e-mail, et office@securechain.eu teema inglisekeelse pealkirjaga:
"SECURECHAIN Proposal for Innovation Voucher”. See edastatakse SECURECHAIN
koordinaatorile ja oma piirkondlikule kontaktisikule, kellelt saabub edukat esitamist kinnitav
e-mail.
Lõpptähtaeg taotluste esitamiseks on 15. september 2015.
Hindamise kord

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni koosneb kuuest SECURECHAIN projekti partnerite
esindajast ja neljast kutsutud sõltumatust väliseksperdist, kes hindavad kõiki (kuuest riigist
esitatud ) ettepanekuid.
Taotlused hinnatakse skaalal 1 (madal) kuni 5 (kõrge) iga kriteeriumi kohta kvalitatiivsel viisil.
Kõik kriteeriumid on võrdse kaaluga. Maksimaalne võimalik skoor on 6 x 5 = 30. Taotluse
koondhinde alammääraks on 12 punkti. Iga piirkonna taotlused reastatakse üldsumma järgi
paremusritta ja kolmele või neljale edukamale antakse Innovatsiooniosak.
Piirkondlik (Eesti) kontaktisik teavitab teid rahvusvahelise hindaamise tulemusest. Kui teie
taotlus osutub valituks, siis kutsutakse teid samas osalema teie piirkonna esimesel seminaril.
Taotlused, mis ei saanud innovatsiooniosaku paketti võivad osaleda avatud
koolitusseminaridel ja saada kasu SECURECHAIN projekti tulemustest.
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Indikatiivne ajakava

15. juuni 2015 taotlusvooru väljakuulutamine ja avaldamine
15. september 2015 taotluste esitamise tähtaeg
Oktoober 2015 Taotluste hindamine hindamiskomisjonis
November 2015 kuni jaanuar 2016 Esimene töötuba edukatele taotlejatele ettevõtetele
31. detsember 2016 innovatsiooniosaku kasutamise tähtaeg.

Kontaktisikud

Kõigis menetlust puudutavates küsimustes võib pöörduda eesti kontaktisikute poole:
Martin Kikas

Neeme Kärbo

Martin.kikas@trea.ee

Neeme.karbo@trea.ee

+372 5245225

+372 5078835

Rahvusvaheline kontaktisik on:
Göran Gustavsson
goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Täiendav info projekti, sihtpiirkondade ja välispartnerite kohta on saadaval:
www.securechain.eu
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