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Hindamiskriteeriumid ja hindeskaalad
Hindepunktide skaala : 1- nõrk; 2- keskpärane; 3- hea; 4- väga hea
Hindamine toimub täisarvudes (1; 2; 3; 4) ning hindamiskriteeriumite hinded ja hindamise
koondhinne arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma
Hindamiskriteerium

1. Projekti mõju meetme
eesmärkide saavutamisele

Hinde osakaal 40%

Hindamise alus ja hinde taseme kirjeldus
Hinnatakse: projekti/toetuse mõju spetsialistiga seotud ettevõttele (tööandja
seisukohast) ja seeläbi piirkonna majandusarengule. Projekti mõju olemasolevate
töökohtade säilitamisele või uute töökohtade tekkele piirkonnas.
Projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele. Spetsialisti vajalikkus ettevõttele on
selgelt välja toodud ja põhjendatud. Spetsialisti eriteadmiste mõju ettevõtte ja seeläbi
piirkonna majandusarengule on kirjeldatud.
Projekt vastab üldjoontes meetme eesmärkidele. Spetsialisti vajalikkus on välja toodud,
kuid nõrgalt põhjendatud (milles seisneb töötaja vajalikkus ettevõtte eesmärkide ja
majandustegevuse seisukohast).
3 ja 1 vahepealne hinnang.
Projekt vastab meetme eesmärkidele osaliselt. Spetsialisti vajalikkus ei ole välja toodud
või on nõrgalt põhjendatud.

2. Spetsialisti haridus ja/või
valdkondlik töökogemus

Hinde osakaal 30%

Hinne
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Hinnatakse: spetsialisti erialase kõrg- või kutsehariduse ning erialase töökogemuse
olemasolu. Taotleja teadmiste ja oskuste vastavust tema töökohale esitatavatele
nõutele.
Spetsialisti omandatud eriala ja varasem erialane töökogemus toetab ettevõttes
ametikohaga seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamist. Töötaja hariduse,
kvalifikatsiooni ja senise töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele nõuetele on
väga hea. Vastav seos on selgelt kirjeldatud.
4 ja 2 vahepealne hinnang
Spetsialisti omandatud eriala ja varasem erialane töökogemus toetab ettevõttes
ametikohaga seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamist osaliselt. Spetsialisti
hariduse, kvalifikatsiooni ja senise töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele
nõuetele on keskpärane.
Spetsialisti hariduse ja senise töökogemuse vastavus töökohale esitatavatele nõuetele
on kesine. Vastav seos on kirjeldamata. Taotlus ei sisalda piisaval hulgal
dokumentaalselt tõendatud informatsiooni taotleja omandatud hariduse ja
töökogemuse kohta.

4

3
2

1

Hinnatakse, kuivõrd põhjendatud ja optimaalne on projekti eelarve tegevuste
3. Projekti eelarves toodud
elluviimiseks ja oodatavate tulemuste saavutamiseks (renoveeritav või ostetav
tegevuste ja kulude põhjendatus eluase peab projekti tulemusena vastama eluruumile kehtestatud nõuetele)
Projekti tegevused on hästi läbi mõeldud ja eelarve on põhjendatud (kavandatud
tegevused ja kulud on omavahel vastavuses). Kõik taotluses välja toodud kulud
vastavad ligikaudu turuhinnale. Toetuse kasutamine on väga efektiivne.
Hinde osakaal 20%

4 ja 2 vahepealne hinnang
Taotluse eelarves esineb ebaselgust. Tegevuskava või tegevusteks planeeritud kulud ei
ole piisavalt põhjendatud ja/või tegevuste elluviimiseks optimaalsed. Enamus taotluse
eelarves välja toodud kulusid vastavad reaalsele turuhinnale ja toetuse kasutamine on
efektiivne.
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Taotluses toodud projekti eelarve ei ole läbipaistev ja tegevusteks planeeritud kulud ei
ole piisavalt põhjendatud. Enamus taotluse eelarves välja toodud kulusid on reaalsest
turuhinnast selgelt üle- või alahinnatud. Toetuse kasutamine ei ole efektiivne.

4. Projekti teostatavus ja
kindlustatus ressurssidega

Hinde osakaal 10%

1

Hinnatakse: taotleja suutlikkust projekti tegevused ellu viia, sh finantseerimise
suutlikkust. Hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte: milline on taotleja
finantsvõimekus ja kui suur on omafinantseeringu osakaal projekti kogukuludest.
Juhul kui taotleja kaasab väliseid finantseerimisvõimalusi (pangalaen, käendus
vms), siis kas nende saamine on realistlik ja tõendatud.
Taotleja finantsvõimekus on piisav, et kindlustada taotluses toodud tegevuste
elluviimiseks vajalik omafinantseerimine. Taotlejal on võimalik kaasata täiendavaid
finantsvahendeid taotluses toodud tegevuste elluviimiseks. Taotleja omafinantseeringu
osakaal on projekti maksumusest 43% ja enam.
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4 ja 2 vahepealne hinnang. Taotleja finantsvõimekus on piisav, et kindlustada taotluses
toodud tegevuste omafinantseerimine. Taotleja omafinantseeringu osakaal on 4042,9% projekti maksumusest.
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Taotlejal on suure tõenäosusega võimalik kaasata täiendavaid finantsvahendeid
taotluses toodud tegevuste elluviimiseks. Taotleja omafinantseeringu osakaal on 37 39,9% projekti maksumusest.
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Taotleja omafinantseeringu osakaal on 33 - 36,9% projekti maksumusest.
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