
 
Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 

kinnitatud „Töölesaamist toetavad teenused“ 
 lisa 2 

 
Ekspertide hindamisleht 
 

Täidab rakendusüksus 

Taotluse nimi  

Taotluse tunnusnumber   

Hindamisele andmise kuupäev  

Hindamislehe tagastamise tähtpäev  

 

 

Hindamiskriteeriumid Maksimum-
hinne 

Hinne 

1.  Projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele 

 

5  

1.1. Projekti panus meetme eesmärkidesse  
(Lisa 1 vorm A p-d 3.1, 3.2.2 ja  p 4 või struktuuritoetuste registri 
samasisulised andmeväljad) 
 

2  

Selgitus p 1.1 hinnangute kohta:  

1.2 Projekti panus meetme tulemusnäitaja saavutamisse 
(Lisa 1 vorm A p-d 3.2.2 ja 3.2.4 või struktuuritoetuste registri 
samasisulised andmeväljad) 
 

3  

Selgitus p 1.2 hinnangute kohta:  

2. Projekti põhjendatus 13  

2.1 Projekti põhjendatus probleemi analüüsist ja hetkeolukorra 
kirjeldusest lähtuvalt 
(Lisa 1 vorm A p 3.2.1 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad) 
 

3  

Selgitus p 2.1 hinnangute kohta:  

2.2 Projekti sekkumisloogika 
(Lisa 1 vorm A p-d 3.1, 3.2.1–3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 4 ja 5 või 
struktuuritoetuste registri samasisulised andmeväljad) 
  

3  

Selgitus p 2.2 hinnangute kohta:  

2.3 Projekti tegevuskava arusaadavus, teostatavus ja mõistlikkus 
(Lisa 1 vorm A p 5 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad) 
 

4  



  2 

Selgitus p 2.3 hinnangute kohta:  

2.4 Projekti riskianalüüs 
(Lisa 1 vorm A p 3.2.5 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad) 
 

2  

Selgitus p 2.4 hinnangute kohta:  

2.5 Partnerite ja/või koostööpartnerite sisuline kaasatus projekti 
tegevuste elluviimisse. 
(Lisa 1 vorm A p 5, lisa 1 vorm C või struktuuritoetuste registri 
samasisulised andmeväljad) 
 

1  

Selgitus p 2.5 hinnangute kohta:  

3. Projekti kuluefektiivsus 11  

3.1 Projekti üldine kuluefektiivsus 
(Lisa 1 vorm A p-d 3.2.2 ja 4, lisa 1 vorm B või struktuuritoetuste registri 
samasisulised andmeväljad) 
 

3  

Selgitus p 3.1 hinnangute kohta:  

3.2 Konkreetsete kavandatud kulutuste vajalikkus, põhjendatus ja 
mõistlikkus projekti rakendamise seisukohast 
(Lisa 1 vorm A p-d 3.2.1–3.2.2, 4 ja 5, lisa 1 vorm B või struktuuritoetuste 
registri samasisulised andmeväljad) 
 

6  

Selgitus p 3.2 hinnangute kohta:  

3.3 Projekti tegevusteks planeeritud kulu ning taotlusvormide kooskõla ja 
arusaadavus 
(Lisa 1 vorm A, lisa 1 vorm B, lisa 1 vorm C või struktuuritoetuste registri 
samasisulised andmeväljad) 
 

2  

Selgitus p 3.3 hinnangute kohta:  

4. Toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia 2  

4.1 Taotleja kogemused projekti tegevustega analoogsete tegevuste 
elluviimisel 
(Lisa 1 vorm A p 2.3, 2.4 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad)  
 

2  

Selgitus p 4.1 hinnangute kohta:  

5. Projekti mõjuulatus 2  

5.1 Projekti mõju soolisele võrdsusele 0,75  



  3 

(Lisa 1 vorm A p 3.3.2.1 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad)  
 

Selgitus p 5.1 hinnangute kohta:  

5.2 Projekti mõju võrdsele kohtlemisele 
(Lisa 1 vorm A p 3.3.2.2 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad)  
  

0,75  

Selgitus p 5.2 hinnangute kohta:  

5.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele 
(Lisa 1 vorm A p 3.3.1 või struktuuritoetuste registri samasisulised 
andmeväljad)  
 

0,5  

Selgitus p 5.3 hinnangute kohta:  

Maksimaalne üldhinne 33  

 
 

 
Ettepanek1:  

 rahuldada taotlus osalises mahus;  
 
Ettepaneku põhjendus:  

 
 rahuldada taotlus taotletud mahus. 

 
 

 
 
 

 Ekspert 1 Ekspert 2 
 

Ekspert 32 

Eksperdi nimi 
 

   

Allkiri 
 

   

Kuupäev 
 

   

 
 
 

                                                 
1 Lahter täidetakse juhul, kui maksimaalne üldhinne on 25 punkti või rohkem 
2 Kolmas ekspert kaasatakse juhul, kui kaks eksperti ei jõua konsensusele (käesoleva määruse § 16 lg 8) 


