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Projekti kavandite hindamise juhend 
 

Komisjon alustab projekti kavandite hindamist hiljemalt 30 kalendripäeva pärast projekti 
kavandite esitamise tähtaja lõppemist. Hinnangud projekti kavanditele annavad komisjoni 
liikmed kavandite ühise läbiarutamise tulemusel vastavalt komisjoni töökorrale. 

Hindamisel lähtutakse järgmistest määruse § 10 lõikes 3 toodud kriteeriumidest: 

1. Projekti olulisus tulenevalt kohaliku omavalitsuse arengukavast 
Hindamisel tuginetakse projekti kavandis toodud arengukava väljavõtetele, millele lisaks 
kasutatakse vajaduse korral ka arengukava kogu teksti (kättesaadav Eesti Linnade Liidu 
veebilehel https://portaal.ell.ee/arengukavad). Projekti hindamisel tuleb lähtuda sellest, kas 
projekt on arengukavas märgitud kohaliku omavalitsuse üksuse jaoks prioriteetsena ning kas 
arengukavas on märgitud projekti elluviimise kavandatav aasta või ei ole projekti prioriteetsus 
teiste projektidega võrreldes ilmne. Kui projekti kavandis on arengukavas oleva prioriteetse 
projekti elluviimise aastaks märgitud aasta, mis jääb kinnitatud arengukava perioodist välja, siis 
peab taotleja olema taotlusvormil kinnitanud, et arengukava perioodi pikendamisel 
kavandatakse projekt nimetatud aasta prioriteedina. 
Skaala: 
0 – puudulik 
1 – nõrk 
2 – keskpärane 
3 – hea 
4 – väga hea 

2. Kavandatavate tegevuste tulemuste jätkusuutlikkus ning jätkuv objekti ülalpidamise 
finantseerimise võimekus 
Hindamisel tuginetakse projekti kavandis esitatud investeeringuprojekti põhjendusele ja objekti 
ülalpidamiskulude katmise kavale, arvestustele objekti haldamisega kaasnevate hinnanguliste 
iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning komisjonipoolsele kohaliku olukorra üldisele 
tundmisele. Jätkusuutlikuks ei peeta objekti, mille vajalikkus pikemas perspektiivis pole piisava 
laste arvu tõttu selge, mille ülalpidamise suutlikkuse suhtes pärast investeeringu teostamist on 
tõsiseid kahtlusi või esinevad muud olulised riskitegurid, mille maandamisvõimalusi eeltaotluse 
esitaja ette ei näe. 
Skaala: 
0 – puudulik 
2 – nõrk 
4 – keskpärane 
6 – hea 
8 – väga hea 

3. Kavandatavate tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele 
Hindamisel tuginetakse projekti kavandis esitatud teabele projekti seostest meetme 
eesmärkidega. Hinnatakse kavandatavate lahendite komplekssust ning seda, kuivõrd projektiga 



parandatakse kvalitatiivselt kohalikke elutingimusi ja teenuse kättesaadavust, luuakse projekti 
elluviimise tulemusena kvalitatiivselt uus seisund võrreldes projektieelse situatsiooniga ning 
likvideeritakse oluline lastehoiuteenuse pakkumisega seotud kitsaskoht. 
Skaala: 
0 – puudulik 
2 – nõrk 
4 – keskpärane 
6 – hea 
8 – väga hea 

4. Taotleja üldine valmisolek projekti elluviimiseks ja võime tagada nõutud 
omafinantseeringut 
Taotleja finantsvõimekuse hindamisel tuginetakse muu hulgas eeltaotlusvormis toodud 
kirjeldusele projekti elluviimiseks vajalike tegevuste ja etappide läbimise kohta ning taotleja 
haldus- ja finantssuutlikkust kirjeldavatele materjalidele (sealhulgas «Kohalike omavalitsuste 
finantsraportile», mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel). 
Hinnatakse taotleja suutlikkust viia projekti tegevused ellu eeltaotlusest tuleneva ajakavaga 
hõlmatud perioodil (sealhulgas projekti elluviimiseks vajalike eeltingimuste täitmist, taotleja 
haldus- ja finantsvõimekust). 
Skaala: 
0 – puudulik 
1 – nõrk 
2 – keskpärane 
3 – hea 
4 – väga hea 

5. Objektide arv, millele uute lasteaiakohtade loomise meetmest toetust taotletakse 
Aluseks võetakse taotleja poolt esitatud projektid ning projektides esitatud objektide arv. 
Eelduseks on see, et mitmele objektile toetuse taotlemisel on projektis välja toodud objektide 
prioriteetsus. Kriteeriumi eesmärgiks on ühe projekti raames mitmetele objektidele toetuse 
taotlemisel vähendada projektide osas piirkondlikku ebavõrdsust. 
Skaala: 
Objektide nimekirjas prioriteetsuse poolest esimesele objektile antakse 3 boonuspunkti, teisele 
objektile 2 boonuspunkti ja kolmandale objektile 1 boonuspunkt. 

Projektide pingerea moodustamine 
Iga kriteeriumi osas arvutatakse komisjoni liikmete poolt antud hinnete aritmeetiline keskmine. 
Kõikide kriteeriumide aritmeetilised keskmised summeeritakse ja kogusumma võetakse arvesse 
punktidena, mille alusel moodustatakse pingerida. Kriteeriumide 2 ja 3 puhul võib hindamise 
lõpetada, kui konkreetse kriteeriumi osas projekti kavandile komisjoni liikmete poolt antud 
hinnete aritmeetiline keskmine jääb vahemikku 0–1,0. 

Pingereas esitatakse saadud punktide kahanemise järjekorras kõigi hindamise läbinud 
projektide nimetused, neile antud punktid ja taotletav investeeringutoetuse summa. Ühesuguse 
punktisumma korral asetatakse ettepoole projekt, mis on saanud maksimumpunkte rohkemates 
kategooriates. Kui projektid on võrdse punktisummaga ja maksimumpunktide arv on 
ühesugune, otsustab hindamiskomisjon projektide järjestuse pingereas. 

Projektide aastatevahelise jaotuse määramisel investeeringuprojektide loetelus võetakse aluseks 
projekti kavandis toodud informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta. 
 
 
 


