
Lisa 2 sotsiaalministri 16.05.2008. a määruse nr 26

„”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide

kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks

2004-2006” meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” osa

“Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute

kava” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise

kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise

seire läbiviimise eeskiri“ juurde

 

 

Hindamisleht  
 

Maksimum-
hinne

Taotlus/vorm

1. Projekti sobivus, asjakohasus ja vastavus meetme eesmärkidele 20  

1.1   Kuivõrd projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused aitavad kaasa
meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ eesmärkide saavutamisele?

4 üldine,

p 5, p 11

1.2   Projekti vastavus riiklike, regionaalsete ja kohalike arengukavadega. 4 p 6

1.3   Projekti tegevuste ja kestuse vastavus eesmärkidele, tulemuste
saavutamisele ning kirjeldatud probleemide lahendamisele.

7 p 5, p 7, p
10, p 11

 

1.4   Projekti raames soetatava inventari või ruumide kohaldamise
vajalikkus ja põhjendatus.

5 üldine,

p 5, p 10

2.       Projekti sisu ja metoodika 15  

2.1   Projekti üldine ülesehitus ning kavandatud tegevuste lähtumine
probleemide analüüsi tulemustest.

5 üldine, p 5,

p 10, p 11

2.2   Väliste mõjutegurite ja riskide hindamise realistlikkus ning
riskianalüüsi rakendatavus.

5 p 10, p 17

 

2.3   Projekti tegevuskava arusaadavus, asjakohasus ning kavandatud
tegevuste ja tulemuste saavutamise vaheline seos.

5 p 10, p 11, p
12, p 13

3. Toetuse taotleja suutlikkus projekti rakendada 5  

3.1Taotleja teadmised projekti tegevusvaldkonnas ning kogemused
projektide elluviimisel.

3 Üldine, p 14

3.2   3.2 Projektijuhi kogemused projektijuhtimiseks ja teadmised projekti
tegevusvaldkonnas ning projekti meeskonna vastavus.

2 Üldine, p 14

4. Projekti eelarve ja kulude põhjendatus 25  

4.1. Kavandatud kulutuste mõistlikkus. Kulutuste suhe planeeritud
tegevuste ja oodatavate tulemustega.

8 p 11,

p 17, vorm C

4.2. Kavandatud kulutuste vajalikkus ja põhjendatus projekti rakendamise
seisukohast.

8 p 5, p 10,

p 11, p 12

vorm C,

vorm D

4.3 Kavandatud investeeringute vajalikkus ja põhjendatus projekti
eesmärkide saavutamise ning kohaliku/ riikliku arengu seisukohast.

9 Eelarve
seletuskiri,

p 9, p 5, p 7

5. Projekti mõju, projekti seos teiste projektidega ja jätkusuutlikkus. 20  

5.1 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele
tööhõives

  -     projekt toetab meeste ja naiste tööturule võrdset integreerimist

-          projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja
kutseõppes

-          projekt edendab naisettevõtlust

-          projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

1 p 13.1



5.2 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele
üldiselt

-          projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse
edendamisele

-          projekt vähendab soolist ebavõrdsust

1  p 13.2

5.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele

-          edendab infoühiskonda

 

1 p 13.3

5.4 Projekti mõju tööhõivele

-          töökohti loov

-          töökohti säilitav

1 p 13.4

5.5  Projekti mõju keskkonnaseisundile
-          suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

-          positiivse mõjuga

1 p 13.5

5.6 Kas taotlejal on taotlusega seotud valdkonnas varem rakendatud
projekte?

1 p 14

5.7 Kas taotlejal on taotlusega seotud valdkonnas rakendatavaid või
taotletavaid projekte?

1 p 15

5.8 Kas projekti tegevusi on võimalik jätkata pärast projekti lõpetamist ja
kas on planeeritud finantseerida projekti tegevusi pärast EL-poolse   
rahastamise lõppemist?

5 p 10, p 11,

p 16

5.9 Kuidas on planeeritud kasutada projekti raames soetatud vahendite
jätkusuutlik kasutamine? Mis saab soetatud vahenditest peale projekti
lõppemist?

6 p 16

5.10 Kas projektiga kaasneb laiem tulu ühiskonnale (võimalik majanduslik
kasu regioonile/omavalitsusele, töökohtade säilitamise/loomise läbi suurem
tarbimine, enam maksutulu)?

2  

üldine

6. Projekti regionaalne mõju 15  

6.1 Kas projekti aitab kaasa tööharjutuskeskuste ühtlasele regionaalsele
levikule?

15 üldine,

p 7, p 9

Maksimaalne üldhinne
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