
 

  

KÄSKKIRI  
 

11.08.2015 nr 1-23/59 

Regionaalsete investeeringutoetuste 
programmi laekunud toetuse taotluste 

prioriteetsuse hindamise kord  

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. aasta määruse nr 82 “Regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning 

tagasinõudmise tingimused ja kord“ § 11 lõige 8 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse 

§ 3 lõikega 2 ja peaministri 09. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi 

juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punktiga 10. 

 

1. Käesoleva korra alusel toimub regionaalsete investeeringutoetuste programmi laekunud ja 

nõuetele vastavate taotluste prioriteetsuse hindamine.  

2. Taotluste prioriteetsust hindab taotluses toetust taotleva investeeringu objektide 
asukohajärgse maavanema poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline maakondlik komisjon 

(edaspidi maakondlik komisjon).  

3. Maakondliku komisjoni koosseisu peavad kuuluma lisaks maavalitsuse ametnikele ja 

töötajatele ka maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu nimetatud esindaja ja 
mittetulundusüksuste esindaja.  

4. Maakondliku komisjoni koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni 

liikmete üldarvust. Hindamine toimub maakondliku komisjoni koosolekul, kus iga taotlust 
hinnatakse eraldi.  

5. Iga maakondliku komisjoni liige hindab taotlust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest 
(edaspidi EAS) saadud ankeedi ja eelarve tabeli koopiatel leiduva informatsiooni alusel 
hindamiskriteeriumide lõikes. Lisaks on maavalitsusel ja maakondliku komisjoni liikmetel 

õigus küsida lisainformatsiooni EAS-ilt ja külastada investeeringu objekte.  

6. Komisjoni liige on prioriteetsuse hindamisel sõltumatu. Komisjoni liige ei hinda taotluse 

prioriteetsust, kui komisjoni liige või komisjoni liikme pereliige või sugulane:  
6.1. on taotluse esitanud mittetulundusühingu liige;  
6.2. kuulub taotluse esitanud sihtasutuse juhatusse või nõukogusse;  

6.3. on taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse valitsuse või volikogu liige või töötab 
taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;  

6.4. töötab taotluse esitanud riigiasutuses.  

7. Maakondliku komisjoni liikmete hinded iga kriteeriumi kohta skaalal 0 kuni 4 kajastatakse 
hindamistabelis ühtse aritmeetilise keskmisena, mis seejärel korrutatakse läbi kriteeriumi 

osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks.  



 

8. Taotluste prioriteetuse hindamise tulemused protokollitakse koosoleku protokollis. 

9. Komisjoni liikme soovi korral kantakse protokolli lisaks hindele ka tema poolt tehtud 

täpsustavad märkused ja hinnangud.  

10. Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 82 “Regionaalsete investeeringutoetuste 
andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning 

tagasinõudmise tingimused ja kord“ § 11 lõike 7 alusel lisatakse koondhindele täiendavalt 
0,3 punkti, kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, mis on ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt.  

11. Maksimaalne punktisumma projekti hindamisel ei tohi ületada 4 punkti ja punktis 10 
nimetatud juhtudel ei tohi ületada 4,3 punkti. 

12. Hindamine toimub allpool toodud hindamisskaala alusel täisarvudes skaalal 0 kuni 4:  
0 – puudulik  

1 – nõrk 

2 – keskpärane 

3 – hea 

4 – väga hea 

13. Taotluste prioriteetsuse hindamiskriteeriumid ja skaalad 

Hindamis-

kriteeriumid 

Hinne 

 

Osa 

kaal 

Hindamiskriteeriumide miinimum-ja maksimumväärtuste 

määratlused 

1.  

Objekti 

prioriteetsus 

kohaliku 

omavalitsuse 

arengukavas  

0-4 25% 0 Objekt (sh investeeringuga lahenev probleem), ei ole 

prioriteetne kohaliku omavalitsuse (KOV) 

arengukava, volikogu poolt kinnitatud otsuste, KOV 

pikaajalise investeeringukava seisukohalt.  

Mittetulundusühenduse (MTÜ) poolt esitatud projekti 

KOV toetuskirjas puudub info projekti prioriteetsuse 

kohta, KOV ei osale projekti kaasfinantseerimises.  

 

2 Objekti renoveerimise/ehitamise vajadus ei tulene 

otseselt kohaliku omavalitsuse arengukavast, kuid 

mille kordategemine või olulise puuduse 

likvideerimine on antud ajahetkel oluline kvaliteetse 

avaliku teenuse osutamiseks või tegevuseks vajalike 

lubade ja kooskõlastuste saamiseks.  

MTÜ tegutseb KOV seisukohast prioriteetses 

valdkonnas alla ühe aasta ja on põhjendatud teenuse 

osutamine vastava MTÜ poolt. 

 

4 Objekt (sh investeeringuga lahenev probleem) on 

lülitatud kohaliku omavalitsuse kavasse, pikaajaliste 

investeeringute kavasse, objekt on kinnitatud 

prioriteetseks volikogu mõne muu otsusega.  

MTÜ poolt esitatud projekt on KOV hinnangul 

prioriteetne, KOV osaleb projekti 

kaasfinantseerimises. MTÜ tegutseb KOV 

seisukohast prioriteetses valdkonnas pikemat aega ja 

on põhjendatud teenuse osutamine vastava MTÜ 

poolt.  

 



 

2.  

Objekti 

prioriteetsus 

maakondliku 

tasandil 

0-4 15% 0 Objekt (sh investeeringuga lahenev probleem) ei ole 

prioriteetne maakondlike arendusdokumentide 

(maakonnaplaneering, teemaplaneering, maakondlik 

valdkonna arengukava) seisukohalt. 

 

2 Objekt ei ole prioriteetne maakondlike 

arendusdokumentide (maakonnaplaneering, 

teemaplaneering, maakondlik valdkonna arengukava) 

seisukohast kuid investeeringuga lahenev probleem 

on prioriteetne. 

 

4 Objekt (sh investeeringuga lahenev probleem) on 

prioriteetne maakondlike arendusdokumentide 

(maakonnaplaneering, teemaplaneering, maakondlik 

valdkonna arengukava) seisukohast.   

Objekt omab laiemat kui maakondlikku 

prioriteetsust. 

 

3.  

Projekti mõju 

avaliku teenuse 

kvaliteedi 

parandamisel 

0-4 20% 0 Projekt ei avalda mõju avaliku teenuse kvaliteedi 

paranemisele: ei toeta uue teenuse tekkimist ega 

paranda olemasolevate teenuste kvaliteeti. 

 

2 Projekti mõju nimetatud avaliku teenuse kvaliteedi 

paranemisele on keskpärane. Projekti elluviimine 

täiendab või laiendab osaliselt olemasolevat avalikku 

infrastruktuuri ja teenuseid.  

 

4 Projekti elluviimine toetab uute avalike teenuste 

tekkimist ja/või olemasolevate teenuste kvaliteedi 

olulist paranemist. Valitud lahendus on otstarbekas ja 

kuluefektiivne. 

 

4.  
Projekti 
jätkusuutlik-
kus ehk 
kasutajate 
olemasolu ja 
püsikulude 
katmine 

0-4 20% 0 Objekti edasine haldaja ei ole määratud, püsikulude 

katmine ei ole tagatud. Teenus(t)e kasutamise suhtes 

puudub kindlus. 

 

2 Objekti haldaja on määratletud, kuid projektis oleva 
info põhjal ei ole piisavalt tõendatud püsikulude 
katmine ja objekti või tegevuste jätkusuutlikkus ja 
kasutatavus.  
Mitmeetapilise projekti korral ei ole projekti 
järgnevad etapid piisavalt läbi mõeldud. 
 

4 Objekti haldaja on määratud, püsikulude katmine on 
tagatud. Teenus(t)e osas on nõudlus tõendatud. 
 



 

5. 

Investeeringu 

toetuse 

piirkondlikult 

tasakaalus-

tatud jaotus 

maakonnas 

0-4 20% 0 Investeeringu objekti asukohajärgne piirkond on 

saanud keskmisest oluliselt rohkem 

investeeringutoetusi (käesoleva programmi raames ja 

muud teadaolevad investeeringutoetused) taotluse 

esitamisele eelneva 2 aasta jooksul. 

Toetuse taotleja on võimeline projekti ise ellu viima 

ka ilma toetuseta (KOV maakonna keskmisest 

kõrgem tulubaas, MTÜ kõrge finantsvõimekusega).  

Sama projekti on võimalik finantseerida muudest 

allikatest. 

 

2 Investeeringu objekti asukohajärgne piirkond on 

saanud keskmiselt investeeringutoetusi (käesoleva 

programmi raames ja muud teadaolevad 

investeeringutoetused) taotluse esitamisele eelneva 2 

aasta jooksul. 

 

4 Investeeringu objekti asukohajärgne piirkond on 

saanud keskmisest oluliselt vähem 

investeeringutoetusi (käesoleva programmi raames ja 

muud teadaolevad investeeringutoetused) taotluse 

esitamisele eelneva 2 aasta jooksul. 

Toetuse taotleja ei ole võimeline projekti ise ellu 

viima ilma toetuseta (KOV maakonna keskmisest 

madalam tulubaas, MTÜ madala 

finantsvõimekusega).  

Sama projekti ei ole võimalik finantseerida muudest 

allikatest. 

  

 
 

14. Kinnitan hindamistabelite vormid.  
 

15. Käskkirja rakendatakse alates 1. septembrist 2015. a ning 2015. aasta II taotlusvoorust.  

 
16. Tunnistan kehtetuks regionaalministri 30. septembri 2009. a käskkirja nr 87L 

„Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi laekunud  toetuse taotluste 
prioriteetsuse hindamise kord”. 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Arto Aas 
riigihalduse minister 

 

 

Lisa: Taotlusvooru hindamistabelid. 


