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Taotleja nimi  
Taotluse nimi  
Taotluse tunnusnumber   
Hindamisele andmise kuupäev  
Hindamislehe  tagastamise tähtpäev  
 

 
Hindamisleht  Maksimum-

hinne 
Hinne 

1. Projekti tegevuste mõju prioriteetse suuna eesmä rkidele, riiklikele ja 
valdkondlikele strateegiatele ning arengukavadele 

15  

1.1  Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused aitavad kaasa meetme 
„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ eesmärkide saavutamisele.  

(Taotlus üldiselt, vorm A p 5, p 12) 
 

5  

Selgitus punkti 1.1 hinnangute kohta: 

1.2 Projekt aitab lahendada vastavas riiklikus, regionaalses ja kohalikus 
arengukavas toodud vajadusi ning panustab eelpool nimetatud dokumentide 
eesmärkide saavutamisse.  

(Vorm A p 6.1- p 6.3) 
 

5  

Selgitus punkti 1.2 hinnangute kohta: 

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

(Vorm A p 2, p 5, p 10, p 11, p 12) 
 

5  

Selgitus punkti 1.3 hinnangute kohta: 

2. Projekti põhjendatus 20  

2.1 Projekti üldine ülesehitus ning kavandatud tegevuste lähtumine probleemide 
analüüsi, uuringute või statistika tulemustest. 

(Taotlus üldiselt, vorm A p 5, p 10, p 11) 
 

15  

Selgitus punkti 2.1 hinnangute kohta: 

2.2 Väliste mõjutegurite ja riskide hindamise realistlikkus ning riskianalüüsi 
rakendatavus. 

(Vorm A p 9, p 19) 
 

5  

Selgitus punkti 2.2 hinnangute kohta: 

3. Projekti teostatavus 19  



 2 

3.1 Taotleja kogemused projektide elluviimisel. 
(Vorm A p 14, p 15; vorm F) 
 

3  

Selgitus punkti 3.1 hinnangute kohta: 

3.2 Partnerite kogemused kavandatud tegevuste elluviimiseks. 
( Vorm A p 4, p 10, p 12, p 15;  vorm E) 

2  

Selgitus punkti 3.2 hinnangute kohta: 

3.3 Projekti tegevuskava arusaadavus ja teostatavus ning kavandatud tegevuste 
ja tulemuste saavutamise vaheline seos ning ajakava realistlikkus. 

(Vorm A p 10, p 11, p 12) 
 

7  

Selgitus punkti 3.3 hinnangute kohta: 

3.4 Projekti sihtgrupi asjakohasus, suurus ja kavandatavate tegevuste sobilikkus 
sihtgrupi probleemi lahendamiseks. 

(Vorm A p 5 p 7,p 10, p 12) 
 

7  

Selgitus punkti 3.4 hinnangute kohta: 

4. Projekti majanduslik efektiivsus  17  

4.1. Kavandatud kulutuste mõistlikkus. Kulutuste suhe planeeritud tegevuste ja 
oodatavate tulemustega. 
(Vorm A p 5, p 10, p 11, p 12, p 13; vorm C) 
 

7  

Selgitus punkti 4.1 hinnangute kohta: 

4.2. Kavandatud kulutuste vajalikkus ja põhjendatus projekti rakendamise 
seisukohast.  

(Vorm A p 5, p 10, p 12, p 13; vorm C; vorm D) 
 

5  

Selgitus punkti 4.2 hinnangute kohta: 

4.3 Kavandatud tegevuste kaetus ressurssidega. 
(Vorm A p 10, p 11 vorm C; vorm D; vorm E) 
 

5  

Selgitus punkti 4.3 hinnangute kohta: 

5. Projekti  mõjuulatus 24  

5.1 Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele: 
     - aitab kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele, 
     - edendab soolist võrdõiguslikkust,  
     - edendab ebasoodsamas olukorras olevate inimeste ja gruppide  

konkurentsivõime suurendamist tööturul.  
(Vorm A p 13.1) 
 

2  

Selgitus punkti 5.1 hinnangute kohta: 

5.2 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele 
- edendab infoühiskonda. 

(Vorm A p 13.2) 
 

1  

Selgitus punkti 5.2 hinnangute kohta: 

5.3 Projekti mõju keskkonnahoiule 
- positiivse mõjuga. 

(Vorm A p 13.3) 
 

1  
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Selgitus punkti 5.3 hinnangute kohta: 

5.4  Projekti mõju regionaalsele arengule 
- edendab regionaalset arengut. 

(Vorm A p 13.4) 
 

4  

Selgitus punkti 5.4 hinnangute kohta: 

5.5  Projekti mõju kodanikuühiskonna arengule 
      - edendab kodanikuühiskonda. 
(Vorm A p 13.5) 
 

2  

Selgitus punkti 5.5 hinnangute kohta: 

5.6 Projekti tegevused on uuendusliku iseloomuga. 
(Vorm A p 10, p 11, p 12, p 18) 
 

4  

Selgitus punkti 5.6 hinnangute kohta: 

5.7 Projekt lahendab sihtgrupi probleeme kompleksselt. 
(Vorm A p 5, p 7, p 10, p 12) 
 

6  

Selgitus punkti 5.7 hinnangute kohta: 

5.8 Projekt edendab partnerlust. 
(Vorm A p 4, p 6.4) 

4  

Selgitus punkti 5.8 hinnangute kohta: 

 
6. Projekti jätkusuutlikkus 

 
5 

 

6.1 Projekti tegevusi on võimalik jätkata pärast projekti lõpetamist ja on 
planeeritud finantseerida projekti tegevusi pärast EL-poolse rahastamise 
lõppemist. Projekti lõpuks on olemas tulemuste „omanikud“. 
(Vorm A p 17) 
 

3  

Selgitus punkti 6.1 hinnangute kohta: 

6.2 Projektiga kaasneb laiem tulu ühiskonnale (võimalik majanduslik kasu 
regioonile/omavalitsusele, tööle rakendunute tulemusena enam maksutulu jne). 
Taotlus üldiselt 
 

2  

Selgitus punkti 6.2 hinnangute kohta: 

Maksimaalne üldhinne 100  

 
 
Ettepanek 1:  

 rahuldada taotlus osalises mahus;  
 
Ettepaneku põhjendus:  
 

 
 
 rahuldada taotlus taotletud mahus. 

 
 
Eksperdi nimi, allkiri ja kuupäev     Eksperdi nimi, allkiri ja kuupäev 
 

                                                 
1 Lahter täidetakse juhul, kui maksimaalne üldhinne on 75 punkti või rohkem 


