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SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 

Riigi lisaeelarvest antud toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise projektikonkursi 
projektitaotluse hindamise hindamiskriteeriumid 

 

 

Hindamise 
aspekt  

Kriteerium  Selgitus  
Osakaal 

%  

Hinne 
(min.1 ja 
max.10 
punkti) 

Hinnatava 
kriteeriumi  
tugevuse ja 

nõrkuse 
selgitus 

Projekti 
mõju 

investeeringu 
ja/või soetuse 
vajaduse 
põhjendatus 

 millise puuetega inimeste jaoks olulise 
eesmärgi jaoks investeeringut ja/või soetust 
kasutatakse ehk mida projekti teostamisega 
saavutatakse; 

 milline on tänane olukord ja mis muutub 
paremaks; 

Minimaalne hinne kui investeeringu ja/või 
soetuse vajadus ei ole veenvalt põhjendatud ja 
tuvastatav.  
Maksimaalne hinne kui investeeringuga ja/või 
soetusega tagatakse osutatava teenuse jätkamine 
(näiteks Päästeameti ettekirjutuste täitmine, 
mille mittetäitmise korral tuleks teenuse 
osutamine lõpetada) või paraneb oluliselt 
organisatsiooni tegevusvõimekus. 

40   

investeeringu 
jätkusuutlikkus 

kuidas tagab taotleja investeeringu ja/või soetuse 
jätkusuutlikkuse, sh kas investeeringu järgselt on 
organisatsiooni tegevuse või teenuse osutamise 
jätkusuutlikkuse tagamiseks vaja täiendavaid 
toetusi sh püsikulude katmiseks (kui lisanduvad 
püsikulud, siis millest kaetakse). 
Minimaalne hinne kui saadud toetus ei lahenda 
olemasolevat probleemi ja on vajalik täiendavat 
toetust või pole näidatud, kuidas kaetakse 
tekkind püsikulud. 
Maksimaalne hinne, kui saadud toetus lahendab 
olemasoleva probleemi ja näidatakse, kuidas 
kaetakse püsikulud. 

20   

toetatud 
tegevuse mõju 
määr 

kui suur on kasusaajate ring (sh kirjeldada nende 
seotus organisatsiooniga). 
Minimaalne hinne kui puudub mõju puudega 
inimese tegevus- ja osalusvõime arendamisele ja 
kasusaajateks on vaid org. liikmed. 
Maksimaalne hinne kui projekt suurendab 
puudega inimese tegevus- ja osalusvõimet, 
paraneb iseseisev toimetulek ja org. tegevus või 
osutatav teenus on suunatud kogu sihtrühmale. 

10   

 Oma- ja/või 
kaasosaluse 
määr projektis 

 milline on taotleja omapoolne rahaline 
omaosalus ja millest see kaetakse (esitada 
kinnituskiri); 

 KOV toetus, sh täiendavad lisavahendite 
osakaal. 

Minimaalne hinne kui omaosalus või 
kaasfinantseering puudub. 

10   



Maksimaalne hinne kui arvestatav osa 
investeeringust kaetakse omaosaluse või 
kaasfinantseeringuga (näiteks KOV poolt). 

Projekti 
ettevalmist
us ja 
elluviimine 
 
 

Projekti 
ettevalmistuse 
kvaliteet 

Minimaalne hinne kui reaalne tegevuskava ja 
ajakava puuduvad.  
Maksimaalne hinne kui tegevused ja 
finantsplaneerimine on arusaadavalt ja 
realistlikult lahti kirjutatud.  

10   

Projekti 
teostatavus 

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“ jätkusuutlikkuse. 
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. 

10   

Projektitaotlus ei kvalifitseeru, kui ta saavutab alla 50 % maksimaalsetest hinde-punktidest. 

Projekti mõju hindamisel hinde andmise kriteeriumid (min.1 ja max.10 punkti): 

10 – investeeringut ja/või  soetust vajatakse selleks, et: 
        a) vältida pädeva organi ettekirjutuse alusel org. poolt osutatava teenuse ja/või tegutsemise sulgemist või  
        b) muuta ja/või  parandada tegutsemise keskkond puudega inimesele ligipääsetavaks. 

8 - investeeringut vajatakse selleks, et vältida ehitise/hoone põhikonstruktsioonide riknemist ja/või  soetust kuna 
tulemuslikuks teenuse osutamiseks ja/või org. tegutsemiseks vajalik seade puudub või on amortiseerunud ning mille 
tehnilised parameetrid tagavad vajalike ülesannete täitmise, kuid ei ole „ülepingutatud“ ja soetusmaksumuse ning 
„kvaliteedi suhe“ on paigas. 

5 - investeeringu ja/või  soetuse tegemine pole küll „kriitiliselt“ vajalik, kuid parendab teenuse/tegevuse kvaliteeti ja 
efektiivsust. 

1 - kui investeeringu ja/või soetuse vajadus ei ole veenvalt põhjendatud (sh kogused ja hind). 

Ühele organisatsioonile toetatakse üldjuhul: 
 soetusi kokku kuni 4 000 euro eest; 
 ühe arvuti ostu ja toetuse piirsummaks tavakasutuse korral on kuni 550 eurot. Kui spetsiifiliste tegevuste 

jaoks (näiteks filmiklippde töötlemiseks) vajatakse tava äriklassiarvutist kõrgemaid tehnilisi parameetreid, siis 
toetuse piirsummaks on kuni 850 eurot; 

 dataprojektori soetust kuni 900 eurot. 


