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KLASTRITE ARENDAMISE TOETUSMEETME 

VAHEHINDAMISE KORD JA HINDAMISMETOODIKA   

 

1. Vahehindamise kord  

1.1. Klastrite arendamise projekt viiakse ellu kahes etapis, projekti esimene etapp kestab kuni 

kaks aastat. Esimese etapi lõpus toimub projekti tulemuste vahehindamine.  

1.2. Vahehindamise aruande koos lisadega esitatakse EASile määratud tähtajaks digitaalselt 

allkirjastatuna e-posti aadressile info@eas.ee. 

1.3. Vahehindamise aruandeid hinnatakse skaalal: „Hea“, „Rahuldav“, „Mitterahuldav“. 

Hindamisskaala kirjeldused on toodud käesoleva korra punktis 2.1.  

1.4. Projekti vahehindamise aruannete alusel hindab tulemusi taotlejast sõltumatu ekspert  ja 

komisjon. Komisjoni koosseis kooskõlastatakse Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

1.5. Ekspert hindab vahearuannet enne komisjoni individuaalselt käesoleva korra punktist 2.1 

lähtuvalt.  

1.6. Vahearuande hindamise käigus võib ekspert EASi ettevõtluskonsultandi  kaudu küsida 

projekti esindajalt vahearuandes esitatud andmete osas täpsustusi ja muud vajalikku 

informatsiooni. Ekspert taotlejat ei külasta ega küsitle. 

1.7. Vahearuande hindamisel võetakse arvesse nii vahearuandes sisalduv kui taotlejalt 

täiendavalt saadud lisainformatsioon, samuti muud teadaolevad hindamist mõjutavad 

tõendatud asjaolud. 

1.8.  Konsultant edastab valdkonnaeksperdi hindamisaruande komisjonile vähemalt 3 tööpäeva 

enne komisjoni toimumist. 

1.9. Vahearuannete lõplik hindamine toimub komisjonis. 

1.10. Komisjoni koosolekule kutsutakse oma vahearuannet tutvustama toetuse saaja ning 

partneri esindaja(d). Toetuse saajad esitlevad projekti vahetulemusi komisjoni kohtumisel 

ja vastavad täiendavatele küsimustele diskussiooni käigus. 

1.11. Komisjon hindab projekti vahetulemusi esitatud vahehindamise aruande, eksperdi 

hinnangute ning toetuse saajatega läbiviidava diskussiooni alusel.  

1.12. Pärast toetuse saaja esitlust ja diskussiooni toimub komisjoni arutelu, mille eesmärk on 

saavutada projekti vahetulemuste osas konsensuslikud hinded. Kui ei õnnestu saada 

konsensust, langetatakse otsus lihthäälte enamusega. Vahehindamise lõpparuande 

koostamist koordineerib klastrite eest vastutav ettevõtluskonsultant. 
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1.13. Vahehindamise tulemusel teeb komisjon rakendusüksusele ettepaneku jätkata projekti 

finantseerimist planeeritud mahus, vähendada toetuse summat või suurendada toetuse 

summat täiendava toetussummaga või lõpetada projekti finantseerimine. 

1.14. Kui komisjon teeb ettepaneku vähendada toetuse summat või lõpetada projekti 

finantseerimine, siis komisjoni esitab rakendusüksusele põhjendused  koos 

hindamisaruandega. 

1.15. Komisjon teeb ettepanekut toetuse summa vähendamiseks juhul, kui esialgselt 

kavandatud tegevused ei ole vajalikud ning ei aita kaasa klastri eesmärkide ja tulemuste 

saavutamisele. 

1.16. Komisjon teeb ettepaneku projekti toetamine lõpetatakse, kui vahehindamise 

tulemusel saab toetuse saaja kriteeriumites 2.1.1 või 2.1.2 hinde „Mitterahuldav“.  

1.17. Koos vahehindamise aruandega võib toetuse saaja esitada täiendava toetussumma 

taotlemiseks täiendava taotluse koos tegevuskavaga, mis sisaldab uusi tegevusi koos 

uuendatud oodatavate tulemuste, eelarve ja ajakavaga (edaspidi täiendav taotlus) toetuse 

summa suurendamiseks.  

1.18. Täiendavat taotluse hindamine korraldatakse sarnaselt vahearuande hindamisega, mis on 

kirjeldatud punktides 1.2 – 1.8. 

1.19. Täiendava taotluste lõplik hindamine toimub hindamiskomisjonis. 

1.20. Täiendavat taotlust hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumile 2.2. Rahuldamise  

eelduseks on, et projekt on vahehindamisel saanud hindamiskriteeriumites 2.1.1 ja 2.1.2 

hinded „Hea“ või „Rahuldav“. 

1.21. Täiendavat taotlust hinnatakse skaalal 0-4, kus 0 on minimaalne ja 4 maksimaalne hinne. 

Igale valikukriteeriumile on antud osakaal. Hindamine toimub täisarvudes (0; 1; 2; 3; 4) 

ning valikukriteeriumite hinded ja hindamise koondhinne arvutatakse täpsusega kaks (2) 

kohta pärast koma. Metoodikas on kirjeldatud hinded: 0 = puudulik, 2 = keskpärane ja 4 

= väga hea. Hinne 1 on hinnete 0 ja 2 vahepealne hinnang ja hinne 3 on hinnete 2 ja 4 

vahepealne hinnang. 

1.22. Hindamise tulemusena koostatakse taotluste pingerida ning taotlused kuuluvad 

rahuldamisele vastavalt  pingereale vahendite lõppemiseni. 

1.23. Täiendav taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne 

jääb alla 2,0 või kui vahendid on lõppenud.  

1.24. Juhul kui lävendi ületavate täiendavate taotluste summa ületab rahalisi võimalusi, 

rahuldatakse taotlused vastavalt hindamise tulemusena tekkinud pingereale. 

1.25. Juhul kui hindamise tulemusena saavutavad projektid võrdse tulemuse, siis eelistatakse 

projekti, mis on saavutanud valikukriteeriumi 2.2 alakriteeriumis 1 „Panus projekti 

tulemusnäitajate ja väljundnäitajate saavutamisele“ raames kõrgeima koondhinde.  
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2. Hindamismetoodika  

 

2.1. Vahehindamise aruannet hinnatakse kahe kriteeriumi alusel: projekti eesmärkide ja 

tulemuste saavutamine ja klastri vahehindamise järgsed tegevused.  

 

2.1.1 Projekti eesmärkide ja 

tulemuste saavutamine 

Hinne  

„mitterahuldav“ 

Hinne  

„rahuldav“ 

Hinne 

„hea“ 

Hinnatakse: 

a) Projekti eesmärkide 

saavutamist 

b) projekti  

vahehindamiseks 

seatud tulemuste ja 

väljundite 

saavutamist, 

c) taotluses toodud 

ajakava, tegevuskava 

ja eelarve järgimist 

d) panust erinevate 

majandussektorite 

vahelisele 

väärtusahelal 

põhinevale koostööle 

e) klastri 

jätkusuutlikkust. 

 

 

 

Projekti vahehindamiseks 

seatud tulemused ja 

väljundid on täidetud 

vähesel määral (vähem kui 

1/3 seatud tulemus- ja 

väljundnäitajatest). 

Mittetäitmine ei ole 

põhjendatud või ei ole 

põhjendused asjakohased;    

Taotluse rahuldamise 

otsuses toodud 

tegevuskava ei ole 

elluviidud (tegevusi pole 

tehtud). Eelarve on 

alakasutatud, mistõttu on 

oht, et projekti ei suudeta 

ellu viia. Projekt ei ole 

üldisest olukorrast 

lähtuvalt proaktiivselt 

reageerinud ning tegevusi 

või eelarvet ümber 

planeerinud.  

Majandussektorite 

vaheline koostöö on kesine 

või ei vasta taotlusele. 

Kuna projekti ei ole 

elluviidud vastavalt 

toetuse rahuldamise 

otsusele, siis klastri 

suutlikkus projekti ellu 

viia ei ole tõendatud.  

 

Kokkuvõtvalt saab öelda, 

et projekt ei täida taotluse 

rahuldamise otsuse 

tingimusi. 

 

  

Projekti 

vahehindamiseks 

seatud tulemused ja 

väljundid on 

osaliselt 

saavutatud. 

Tulemuste osaline 

täitmine on 

põhjendatud ning 

võib eeldada, et 

projekti teises 

pooles suudetakse 

projekti eesmärgid, 

tulemused ja 

väljundid 

saavutada. Projekt 

on suures osas ellu 

viidud toetuse 

rahuldamise 

otsuses toodud 

tingimustel sh 

lähtuvalt 

kokkulepitud 

tegevuskavast ning 

eelarvest. 

Majandussektorite 

vaheline koostöö 

on kirjeldatud ning 

vastab osaliselt 

taotlusel toodud 

kirjeldusele. Klastri 

jätkusuutlikkuse 

jaoks on loodud 

piisavad eeldused.  

 

Kokkuvõtvalt saab 

öelda, et projekti 

elluviimisel on 

puudusi, kuid 

arvestades toodud 

Projekt on 

saavutanud 

vahehindamiseks 

seatud eesmärgid, 

tulemused ja 

väljundid. Projekti 

ajakava on järgitud 

täiel määral, 

eelarve on 

kasutatud vastavalt 

planeeritule.  

 

Kokkuvõtvalt saab 

öelda, et projekt on 

täitnud taotluse 

rahuldamise otsuse 

tingimusi täielikult, 

mistõttu on 

kindlus, et projekti 

viiakse ellu 

vastavalt 

planeeritule ning 

saavutatakse  ka 

järgmise perioodi 

eesmärgid ja 

tulemused.  
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põhjendusi, on 

eeldused projekti 

eesmärkide ja 

tulemuste 

saavutamiseks. 

Hinne:  

  

Põhjendus: 

 

2 2.1.2 Klastri vahehindamise 

järgsed tegevused   

Hinne  

„mitterahuldav“ 

Hinne  

„rahuldav“ 

Hinne 

„hea“ 

Hinnatakse projekti  lõpp-

eesmärkide  ja tulemuste 

saavutamist täpsustatud 

tegevuskava alusel sh: 

a) Täiendatud 

tegevuskava 

asjakohasust, 

realistlikkust ning 

projekti eesmärkide ja 

tulemuste täitmise 

saavutamist; 

b) Elluviimine (sh  

kvalifitseeritud 

personali olemasolu)  

 

 

Projekti täpsustatud 

tegevuskava 

tegevused ei ole 

omavahel seotud 

ning need ei toeta 

projekti eesmärkide ja 

tulemuste saavutamist. 

Tegevuste elluviimise 

ajakava ei ole 

realistlik. Projekti 

elluviimise 

võimekus ei ole 

tõendatud, kuna klastri 

meeskond on 

alakomplekteeritud 

või 

meeskond ei ole 

tõendanud oma 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ning 

võimekust projekti 

ellu viia. 

 

 

Vahehindamise 

järgsed tegevused ei 

aita kaasa klastri 

eesmärkide ja 

tulemuste 

saavutamisele. 

Projekti täpsustatud 

tegevuskava 

tegevused 

on sobivad, kuid 

projekt sisaldab 

eesmärkide ja 

tulemuste 

saavutamise 

seisukohast 

mittevajalikke 

tegevusi ja/või on 

osa tegevusi puudu.  

Tegevuste 

elluviimise ajakava 

on (osaliselt) ala- või 

üleplaneeritud, 

kuid see võimaldab 

siiski suurema osa 

tegevuste 

elluviimist. 

 

Projekti elluviimise 

võimekus on 

keskpärane.   

Projekti täpsustatud 

tegevused 

on sobivad ja 

aitavad parimal 

viisil kaasa 

eesmärkide ja 

oodatavate 

tulemuste 

saavutamisele. 

Tegevuste ajakava 

on realistlik ning 

toetab eesmärkide 

saavutamist. 

Projekti elluviimise 

võimekus on väga 

hea.   

 

Hinne:  

  

Põhjendus:  
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2.2. Täiendavat taotlust hinnatakse kolme kriteeriumi alusel: panus projekti tulemusnäitajate 

saavutamisse, täiendava taotluse põhjendatus, täiendava taotluse kuluefektiivsus. 

Täiendav taotlus Projekt on 

puudulik (hinne 

„0“) 

Projekt on 

keskpärane 

(hinne „2“) 

Projekt on 

väga hea 

(hinne „4“) 

Alakriteerium 1 - panus 

projekti tulemusnäitajate ja 

väljundnäitajate 

saavutamisse  

Kaal 40% 

Hinnatakse panust tulemus 

ja väljundnäitajatele: 

1) Klastri ettevõtjatest 

partnerite müügitulu 

kasv; 

2) Klastri 

ettevõtluspartnerite 

lisandväärtus töötaja 

kohta (partnerite 

keskmine); 

3) Kasvualadesse 

kuuluvate toetust saanud 

ettevõte arv (unikaalsed 

ettevõtted); 

4) Klastri omatulu maht 

5) Klastri teenuste jm 

projektide arv. 

 

 

Täiendav taotlus ei aita 

kaasa uute ja kõrgemate 

sihttasemete ja 

eesmärkide 

saavutamisele või ei ole 

tõenäoline, et need 

saavutatakse taotluses 

toodud tegevuste, 

tegevuskava ja 

ressurssidega. 

Täiendav taotluse 

panus projekti 

tulemusnäitajate ja 

väljundnäitajate 

saavutamisse on 

vähene, kuid selle 

saavutamine on 

suuremas osas 

saavutatav. 

Täiendav taotlus 

panustab oluliselt 

tulemus ja 

väljundnäitajate 

sihttaseme 

tõstmisele ning 

nende saavutamine 

on realistlik.  
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Alakriteerium 2 - 

täiendava taotluse 

põhjendatus  

Kaal 40% 

 

Hinnatakse  

projekti tegevuste 

sekkumisloogika 

arusaadavust ja mõju, 

projekti tegevuste, 

eesmärkide saavutatavust, 

tegevuste ajakava 

realistlikkust ja omavahelisi 

seoseid 

 

 

 

 

 

Täiendavas taotluses ei 

ole arusaadavalt 

sõnastatud eesmärke, 

mida soovitakse 

täiendavalt saavutada 

või ei ole need 

otseselt seotud 

olemasolevate 

probleemide 

lahendamise või 

arengueelduste 

ärakasutamisega. 

Täiendava taotluse 

tegevused ei 

ole omavahel seotud 

ning need ei toeta 

projekti eesmärkide ja 

tulemuste saavutamist. 

Tegevuste elluviimise 

ajakava ei ole 

realistlik. 

Täiendavas taotluses 

sõnastatud 

eesmärgid on 

arusaadavad ning  

tõenäoliselt on 

eesmärkide 

saavutamine 

planeeritud 

ajaperioodil 

võimalik.  

Täiendava taotluse 

tegevused on 

sobivad, kuid 

sisaldab ees- 

märkide ja  tule- 

muste 

saavutamise 

seisukohast 

mittevajalikke 

tegevusi ja/või on 

osa tegevusi puudu. 

Tegevuste 

elluviimise ajakava 

on (osaliselt) ala või 

üleplaneeritud, 

kuid see võimaldab 

siiski suurema osa 

tegevuste 

elluviimist. 

Täiendavas 

taotluses on 

selgelt sõnastatud 

konkreetsed 

eesmärgid, mida 

soovitakse 

täiendavalt  

saavutada sh 

eesmärkide 

saavutamine 

planeeritud 

perioodil on 

realistlik. 

Täiendava taotluse 

tegevused 

on sobivad ja 

aitavad parimal 

viisil kaasa projekti 

eesmärkide ja 

oodatavate 

tulemuste 

saavutamisele. 

Tegevuste ajakava 

on realistlik ning 

toetab eesmärkide 

saavutamist. 

Alakriteerium 3 - 

täiendava taotluse 

kuluefektiivsus  

Kaal 20% 

 

Hinnatakse kas ettenähtud 

tegevused või lahendused 

on planeeritud väljundite ja 

tulemuste saavutamiseks 

piisavalt kuluefektiivsed 

ning samuti planeeritud 

eelarve realistlikkust ja 

mõistlikkust ning taotleja 

võimekust täiendavate 

püsikulude rahastamiseks 

 

 

Taotluses toodud 

eelarve ei ole 

läbipaistev ja tegevused 

või lahendused ei ole 

põhjendatud ning 

realistlikult planeeritud. 

Taotluse eelarves 

välja toodud kulud 

on turuhinnast üle või 

alahinnatud ja 

toetuse kasutamine 

ei ole 

kuluefektiivne. 

Taotlejal ei ole 

võimekust 

täiendavate 

püsikulude 

katmiseks. 

Taotluses toodud 

eelarve on üldine 

ja/või tegevusteks 

planeeritud kulud ei 

ole nende ellu- 

viimiseks 

optimaalsed või on 

osaliselt 

põhjendamata. 

Taotluse eelarves 

välja toodud kulud 

vastavad osaliselt 

turuhinnale. 

Taotleja on 

võimeline 

täiendavaid 

püsikulusid osaliselt 

rahastama. 

Taotluses toodud 

eelarve on 

detailne, 

kirjeldatud ja 

põhjendatud, 

tegevusteks 

planeeritud kulud 

on optimaalsed ja 

kuluefektiivsed 

ning projekti 

elluviimise 

seisukohast 

põhjendatud. 

Kõik taotluse 

eelarves välja 

toodud kulud 

vastavad ligikaudu 

turuhinnale, 

toetuse kasutamine 

on kuluefektiivne. 

Taotlejal on 
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võimekus 

rahastada kõiki 

vajalikke 

täiendavaid 

püsikulusid. 

Hinne:  

  

Põhjendus:  

 

 

 

 

 


