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VÄIKESAARTE PROGRAMMI TAOTLUSTE HINDAMISE METOODIKA 

1.  Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi järgmiste kriteeriumite lõikes: 

1.1  Projekti mõju programmi eesmärkide täimisele  40% taotluse maksimaalsest 

koondhindest 

1.2 Projekti ettevalmistuse tase 30% taotluse maksimaalsest 

koondhindest 

1.3 Projekti tegevuste jätkusuutlikkus 30% taotluse maksimaalsest 

koondhindest 

2. Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4, välja arvatud kriteerium 2, mille skaala on 2–4. 

2.1  Kriteeriumite 1 ja 3 hindamisskaala: 

4 – väga hea 

3 –  hea 

2 –  keskpärane 

1 – nõrk 

0 – puudulik 

 

Kriteeriumi 2 hindamisskaala: 

  4 – väga hea  

  3 – hea 

  2 – keskpärane 

  

3.  Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne 

on vähemalt 2,5.  

4. Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks ja taotlus ei kuulu rahuldamisele, kui sellele hindamisel antud 

kaalutud keskmine koondhinne jääb alla 2,5, kriteeriumit 1 hinnatakse hindega 0 või 1 või kriteeriumit 

3 hinnatakse hindega 0. Negatiivse hinnangu puhul hindamine katkestatakse ja taotlus edasisele 

hindamisele ei kuulu. 

5.  Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse saadud hinde alusel pingeritta.  

 

Kriteerium 1. Projekti mõju programmi eesmärkide täimisele. Osakaal taotluse 

maksimaalsest koondhindest 40%. 

Hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte: 

1. Kas projektiga panustatakse programmi eesmärgi saavutamisse? Kuivõrd mõjutab 
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projekt saare kogukonna elu kvaliteeti? 

2. Kas teenus puudub või on olemas? Kui teenus on olemas, siis milline on teenuse 

praegune kvaliteet? Kes on arendatava teenuse sihtrühm? Kas on teenusele 

alternatiive? 

 

Hinne  Taseme kirjeldus  

0 
Projekti eesmärk ja tegevused ei vasta programmi eesmärgile. Projektis kirjeldatud 

tegevused ei ole seotud esmatasandi teenuse kättesaadavuse ega kvaliteedi 

parandamisega, seeläbi ei mõjuta projekt saare kogukonna elu kvaliteeti.  

Projektis kirjeldatud teenus on juba olemas ja hea kvaliteediga. Teenuse kasutamise 

sihtgrupp on ebaselge, määramata või on teenus suunatud peamiselt saare 

külastajatele/suvitajatele. Teenuse  osutamiseks on olemas otstarbekamad alternatiivid. 

2 

Projekti eesmärk ja tegevused vastavad osaliselt programmi eesmärgile. Projektiga 

luuakse eeldused esmatasandi teenuse kättesaadavuse või kvaliteedi parandamiseks. 

Projekti mõju saare kogukonna elu kvaliteedile on keskpärane. 

Projektiga kirjeldatud teenus on juba olemas, kuid selle kvaliteet ei ole piisav. Teenus on 

suunatud kitsale saarel elavale sihtgrupile. Teenuse osutamiseks on olemas alternatiivid. 

4 

Projekti eesmärk ja tegevused vastavad programmi eesmärgile ning projektiga 

panustatakse oluliselt esmatasandi teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse. 

Projekti tulemusel paraneb saare kogukonna elu kvaliteet oluliselt. 

Projektiga loodav teenus siiani puudub. Teenus on suunatud kõigile saarel püsivalt 

elavatele kogukonna liikmetele. Teenuse osutamiseks puuduvad alternatiivid. 

 

Kriteerium 2. Projekti ettevalmistatuse tase. Osakaal taotluse maksimaalsest koondhindest 

30%. 

Hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:  

 Valmisolek projekti elluviimiseks? 

2 Ehitustööde korral:  

Vastavalt ehitusseadustikule on projektile lisatud tööde iseloomust lähtuv eelprojekt. 

Ehitusloa või ehitusteatise kohustusliku ehitustöö korral ei ole väljastatud ehitusluba või 

ehitusteatist. Projektile lisatud hinnakalkulatsioon ei vasta  Eesti standardi (EVS) ehituse 

kululiikide standardile, hinnapakkumisi ei ole võetud või on võetud pakkujalt, kellel 

puudub majandustegevuse registri (MTR) registreering, või hankemenetlusega ei ole 

alustatud. 

Vara soetuse ja koolituse korral: 
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Projektile on lisatud taotleja koostatud hinnakalkulatsioon, hinnapakkumisi ei ole võetud 

või hankemenetlusega ei ole alustatud. 

3 

Ehitustööde korral:  

Vastavalt ehitusseadustikule on projektile lisatud tööde iseloomust lähtuv eelprojekt. 

Ehitusloa või ehitusteatise kohustusliku ehitustöö korral ei ole väljastatud ehitusluba või 

ehitusteatist. Projektile lisatud hinnakalkulatsioon vastab EVS ehituse kululiikide 

standardile või on esitatud hankedokumentatsioon (hanketeade) või võetud on 

lähteülesandele vastav hinnapakkumine MTR registreeringuga ettevõttelt. 

Vara soetuse ja koolituse korral: 

Projektile on lisatud ettevõtte koostatud hinnakalkulatsioon, esitatud on  lähteülesandele 

vastav hinnapakkumine ettevõttelt või on esitatud hankedokumentatsioon (hanketeade). 

4 

Ehitustööde korral:  

Projektile on lisatud ehituslik eelprojekt ja ehitusloa või ehitusteatise kohustusliku 

ehitustöö korral on väljastatud ehitusluba või ehitusteatis.  

Hankimisega on alustatud (hankeleping on sõlmimisel või on see sõlmitud) või on võetud 

lähteülesandele vastavad võrreldavad hinnapakkumised MTR registreeringuga 

ettevõtetelt. 

Vara soetuse ja koolituse korral: 

Projektile on lisatud ettevõtete koostatud võrreldavad hinnapakkumised, mis vastavad 

lähteülesandele või on esitatud hankedokumentatsioon (hankeleping on sõlmimisel või on 

see sõlmitud). 

Kriteerium 3. Projekti tegevuste jätkusuutlikkus. Osakaal taotluse maksimaalsest 

koondhindest 30%.  

Hinnatakse esmatasandi teenuse osutamise jätkusuutlikkust viie aasta jooksul pärast projekti 

lõppu. 

Hindamisel arvestatakse järgmiseid aspekte:  

1. Kuivõrd on taotluses põhjendatud vajadust teenuse järele tulevikus? 

2. Kas taotluses on realistlikult kirjeldatud teenuse osutamise kulusid ja nende katteallikaid 

tulevikus? 

3. Milline on teenuse osutamise valmisolek pärast projekti lõppu? Kas taotluses on 

realistlikult kirjeldatud teenuse osutamiseks (kvalifitseeritud) vajaliku inimressursi 

olemasolu? Kas pärast projekti lõppu on teenus kohe kasutatav või on vajadus 

jätkuinvesteeringuteks? 

Hinne  Taseme kirjeldus  
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0 

 

Taotluses on vajadust teenuse järele tulevikus kirjeldatud puudulikult ja taotluses esitatud 

andmed ei ole tõendatud.  

 

Taotluses ei ole kirjeldatud teenuse osutamise kulusid (nt püsikulud, hooldus, koolitused, 

uuringud jms) või kulude prognoos on ebarealistlik ja katteallikaid ei ole tagatud. 

 

Teenuse osutamise jätkusuutlikkus on väga madal. Taotluses ei ole hinnatud 

(kvalifitseeritud) inimressursi vajadust teenuse osutamiseks või see on ebarealistlik. 

Projekti tulemusena ei ole võimalik teenust kohe osutama hakata, teenuse osutamine 

vajab jätkuinvesteeringuid, aga nende tegemist ei ole kirjeldatud.  

2 

Taotluses on teenuse vajadus kirjeldatud, kuid ei ole piisavalt tõendatud. 

 

Taotluses on osaliselt kirjeldatud teenuse osutamise kulusid (nt püsikulud, hooldus, 

koolitused, uuringud jms), kuid osaliselt on kulud alahinnatud ja esineb tõenäosus, et 

vajalikke katteallikaid ei ole seeläbi tagatud.  

 

Teenuse osutamine on eeldatavalt jätkusuutlik. Taotluses on kirjeldatud (kvalifitseeritud) 

inimressursi vajadust teenuse osutamiseks, kuid selle olemasolu on kaheldav. Projekti 

tulemusena on võimalik teenust osutama hakata, kuid esineb vajadus teatud 

jätkuinvesteeringuteks, mida on taotluses osaliselt kirjeldatud, ja investeeringute tegemise 

ajagraafik või maht on ebaselge. 

4 

Taotluses on teenuse vajadus pikemas ajalises perspektiivis selgelt ja põhjalikult 

kirjeldatud ning tõendatud. 

Teenuse osutamise kulud on realistlikult läbi mõeldud ja kirjeldatud ning katteallikad on 

tõendatud/kirjeldatud. 

 

Teenuse osutamise jätkusuutlikkus on tagatud. Taotluses on selgelt kirjeldatud teenuse 

osutamiseks vajaliku (kvalifitseeritud) inimressursi olemasolu või on detailselt ja 

realistlikult kirjeldatud tegevuskava selle olemasolu tagamiseks projekti lõppemisel. 

Projekti tulemusena hakatakse teenust kavandatud mahus ja kvaliteedis kohe osutama. 

 


