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SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 

Eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 objektiks oleva projekti  
„Puudega inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine” projektikonkursi 

projektitaotluse hindamise hindamiskriteeriumid 
 

 

Hindamise 
aspekt  Kriteerium  Selgitus  Osakaal 

%  

Hinne 
(min.1 ja 
max.10 
punkti) 

Hinnatava 
kriteeriumi  
tugevuse 

ja nõrkuse 
selgitus 

Projekti 
mõju 

Seotus 
strateegiliste 
dokumentidega 

• ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioon ja fakultatiivprotokoll  

• EV invapoliitika üldkontseptsioon 
• Euroopa puuetega inimeste 

strateegia 2010-2020  
• Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogramm  
• Tööhõiveprogramm 2014-2015 

Minimaalne hinne kui seos 
strateegiliste dokumentidega ei ole 
tuvastatav, puudub partnerlus. 
Maksimaalne hinne kui toetab 
strateegilistes dokumentides 
plaanitud, teostub partnerluses 
Töötukassaga, omavalitsustega, 
tööandjatega. 
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Uuenduslike 
lahenduste 
kasutamine 

Minimaalne hinne kui uuenduslikkuse 
moment on vähene või puudub. 
Maksimaalne hinne, kui uuenduslikkuse 
moment on suur, puudega inimese 
tööhõivesse kaasamiseks on tegemist 
uue lahendusega. 
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Mõju 
töölesaamise 
takistuste 
kõrvaldamisel 
ja töövalmiduse 
toetamisel 

Minimaalne hinne kui mõju 
töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks 
ja töövalmiduse toetamiseks on raskesti 
tuvastatav. 
Maksimaalne hinne kui mõju väljendub 
selgesti, projekti lahendused on kergesti 
kastutavad laiemalt ning suurendavad 
puudega inimese aktiivsust töö 
leidmisel. 
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Mõju puudega 
inimese 
tegevus- ja 
osalusvõimele 

Minimaalne hinne kui puudub mõju 
puudega inimese tegevus- ja 
osalusvõime arendamisele. 
Maksimaalne hinne kui projekt 
suurendab puudega inimese tegevus- ja 
osalusvõimet, paraneb iseseisev 
toimetulek. 
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http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/�RO-puuetega-inimeste-�iguste-konve-ntsioon-ja-fakultatiivprotokoll.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/�RO-puuetega-inimeste-�iguste-konve-ntsioon-ja-fakultatiivprotokoll.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EV-invapoliitika-üldkontseptsioon.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/Euroopa-puuetega-inimeste-strateegia-2010-2020-1.pdf
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/Euroopa-puuetega-inimeste-strateegia-2010-2020-1.pdf
https://valitsus.ee/et/valitsuse-tegevusprogramm
https://valitsus.ee/et/valitsuse-tegevusprogramm
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011056


 

Mõju puudega 
noorte tööellu 
edukaks 
sisenemiseks  

Minimaalne hinne kui puuduvad 
tegevused ja mõju puudega noorte 
tööellu sisenemise soodustamiseks. 
Maksimaalne hinne kui projekt on 
suunatud puudega noorte 
aktiveerimisele-kaasamisele ja 
teadlikkuse tõstmisele tööellu edukaks 
sisenemiseks. 
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 Mõju EPIKoja 
võrgustiku 
võimekusele 
tööhõive 
küsimustega 
tegelemiseks 

Minimaalne hinne kui puuduvad 
EPIKoja võrgustikule suunatud 
tegevused  või nende mõju on 
minimaalne. 
Maksimaalne hinne  kui projekti 
tegevused  suurendavad võrgustiku 
võimekust tegeleda tööhõive 
küsimustega ja tegevustesse on 
kaasatud erinevad tööhõivega tegelevad 
institutsioonid. 
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Projekti 
ettevalmist
us ja 
elluviimine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekti 
teostatavus ja 
jätkusuutlikkus 

Minimaalne hinne kui projekti 
teostamiseks puuduvad vajalikud 
kogemused, oskused ja vahendid. 
Eelarvekulud on ebaloogilised ja ei 
toeta planeeritud tegevusi ja eesmärke. 
Puuduvad 
kokkulepped/tagatised/garantiid, mis 
tagaks „ellukutsutu“ jätkusuutlikuse. 
Maksimaalne hinne kui projekti 
teostamiseks on olemas loogiliselt 
koostatud ja lahtikirjutatud eelarve, 
mille abikõlblikud kulud on 
põhjendatud, mõistlikud ja projekti 
elluviimiseks vajalikud ning toetavad 
planeeritud tegevusi ja eesmärke, 
garanteeritud oskuste ja kogemustega 
meeskond, osatakse näha projekti 
elluviimisega seotud riske ja nende 
maandamise võimalusi. Teenuse või 
keskuse käivitamisel tagatakse selle 
jätkusuutlikus. 
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Projektitaotlus ei kvalifitseeru, kui ta saavutab alla 50 % maksimaalsetest hinde-punktidest. 


