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KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri 16.  aprilli 2009. a 
määrusega nr 40 

 
 „Meetme „ Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele 
juurdepääsu  suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ 
avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse 
tingimused ja kord” juurde 

 
 

Hindamisleht 
 

Taotleja nimi: 
 

 

Taotluse viitenumber: 
 

 

Taotluse nimi: 
 

 

Hindamislehe väljastamise 
kuupäev: 

 

Hindamislehe tagastamise 
tähtaeg: 

 

 
 

Hindamiskriteeriumid1 
 

Punktid Maksimumpunktid 
Viide 

taotlusvormi 
punktile 

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

 
30  

1.1. Projekti üldeesmärk ja alaeesmärgid on 
kooskõlas meetme “Kooli poolelijätmise 
vähendamine, haridusele juurdepääsu 
suurendamine ning õppe kvaliteedi 
parandamine” eesmärgi saavutamisega. 

 

10 5.3; 5,4; 5.5 
 

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

 

                10 6 
 

1.3. Projekt on suunatud sihtgrupi vajaduste 
rahuldamiseks ja probleemide 
lahendamiseks ning põhjendatud  
(võimalusel varasemate uuringute või 
analüüside tulemuste ja/või statistiliste 
näitajatega). 

 

10 5.1; 7 

                                                 
1 Hinnatakse täisarvudes skaalal 0 kuni maksimumpunktid, v.a. punktid 3.4 kuni 3.8, kus hinnatakse kümnendikpunktides  



2. Projekti teostatavus  25  
2.1. Taotleja on suuteline projekti ellu viima:  
• on olemas varasem projekti 

rakendamise kogemus 
• on sisuliselt kompetentne 
• on olemas või planeeritud sobilik projekti 

meeskond 

 

5 16 
Lisa 1.6 

2.2. Projekti tegevused viivad projekti 
eesmärkidele, tulemuste saavutamisele.  

 
6 

5.3; 5.4; 10; 11; 
14 
 

2.3. Projekti tegevused on sobilikud sihtgrupi 
probleemi lahendamiseks 

 3 5.1; 7; 10; 11;   
 

2.4. Projekti tegevused ja ajakava on 
realistlikud ning teostatavad. 

 4 10, 11 

2.5. Projekti indikaatorid on:  
• selgelt mõõdetavad ja/või hinnatavad 
• asjakohased 

 
5 14 

2.6. Välised mõjutegurid ja riskid ning 
asjakohased abinõud riskide 
maandamiseks on kirjeldatud 

 
2 19 

3. Projekti mõjuulatus  15  
3.1. Projekti sihtgrupp on asjakohane, 

põhjendatud ja mõistliku suurusega  
 4 

 7 

3.2. Projekt edendab koostööd ja partnerlust  5 4.2; 13; Lisa 
1.4 

3.3. Projekti lahendusideed/meetodid on 
uuendusliku iseloomuga ja projekt omab 
positiivset mõju teadmusühiskonna 
kujundamisele. 

 
4 18 

3.4. Projekt edendab võrdseid võimalusi.  0,4 15.1 
3.5. Projekt edendab infoühiskonda.  0,4 15.2 
3.6. Projektil on positiivne mõju 

keskkonnahoiule. 
 0,4 15.3 

3.7. Projekt edendab regionaalset arengut.  0,4 15.4 
3.8. Projekt edendab kodanikuühiskonna 

arengut. 
 0,4 15.5 

4. Projekti majanduslik efektiivsus  25  
4.1. Projekti eelarve on koostatud vastavalt 

projekti tegevustele 
 10 10;11;  

Lisa 1.2 ja 1.3 
4.2. Kavandatud kulutused on projekti 

rakendamise seisukohast vajalikud ja 
põhjendatud  

 
10 Lisa 1.2 ja 1.3 

4.3. Projekti eesmärgid saavutatakse 
mõistliku hinnaga kasutades rahalisi 
vahendeid säästlikult ja otstarbekalt. 

 
5 Lisa 1.2 ja 1.3 

5. Projekti jätkusuutlikkus  5  
5.1. Projekti tegevused on jätkatavad ja/või 

projekti tulemusi on võimalik kasutada 
sihtotstarbeliselt ka pärast projekti lõppu. 

 
5 17 

 

KOKKU  100  



 
Üldine hinnang taotluse kohta/ kommentaarid (sh tuua välja positiivseid ja/või negatiivseid aspekte ja taotluse osalise 
rahuldamise ettepanek ) 
 
 
 
 
 
 
 
Eksperdi nimi: 
 
Allkiri 
 
Kuupäev 
 
 


