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Projekti mõju meetme ja EÕS täiskasvanu-hariduse programmi eesmärkide saavutamisele (30%)

1.1. Projekti panus meetme
väljundnäitaja ja
täiskasvanuhariduse (TKH)
programmi meetme 1
üldhariduse valdkonna
eesmärkide saavutamisse

20

0-20

10

0

10

1.2. Tegevuste ja oodatavate
tulemuste kavandamise aluseks
on erinevate valdkondade
uuringud, analüüside tulemused
ja varasem kogemus.

0-10

5

0

Projektis on selgelt välja toodud projekti oluline
panus meetme väljundnäitaja ja TKH programmi
meetme 1 eesmärkide saavutamisse.
Projektis ei ole selgelt kirjeldatud projekti panust
meetme väljundnäitaja ja TKH programmi meetme 1
eesmärkide saavutamisse.
Projektis ei ole kirjeldatud panust meetme
väljundnäitaja ja/või TKH programmi meetme 1
eesmärkide saavutamisse.
Projektis on välja toodud mitmed asjakohased
uuringud, analüüside tulemused ja taotleja/partneri(te)
varasem kogemus ning need toetavad projekti
kavandatud tegevuste läbiviimise ja tulemuste
saavutamise vajadust.
Projektis on välja toodud üksikute uuringute,
analüüside tulemused ja taotleja/partneri(te) varasem
kogemus ning need toetavad osaliselt projekti
kavandatud tegevuste läbiviimise ja tulemuste
saavutamise vajadust.
Projektis pole kirjeldatud asjakohaseid uuringuid,
analüüside tulemusi ega taotleja/partneri(te)
varasemat kogemust, mis toetaks vajadust projektis
kavandatavate tulemuste saavutamiseks ja tegevuste
läbiviimiseks.

Projekti ja tegevuste põhjendatus (30%)

10
2.1. Projekti eesmärgipüstitus ja
sihtrühma valik sh suurus on
põhjendatud – projektis
ettenähtud tegevused
võimaldavad saavutada
planeeritud väljundeid ja
tulemusi.

0-10

5

0

2.2. Tegevused on kavandatud
sihtrühma vajadustest lähtuvalt,
projekti sekkumisloogika on
selge, valitud tegevused on
põhjendatud ja mõjusad.

10
0-10
5
0
10

2.3 Tegevuste ajakava on
realistlik, arvestades mh
tegevuste omavahelisi seoseid.

0-10

5
0

Projekti eesmärgid, väljundid ja tegevused on
omavahel loogilises seoses ja sihtrühma valik on
põhjendatud. Projektis on põhjendatud planeeritud
tegevusi ning selgitatud, kuidas need võimaldavad
saavutada planeeritud tulemusi ja väljundeid.
Projekti tegevuste või sihtgrupi valik on osaliselt
põhjendatud, seosed planeeritud tulemuste ja
väljundite saavutamisega on vähesel määral
kirjeldatud.
Projekti eesmärgid, väljundid ja tegevused ei ole
omavahel loogilises seoses, pole selgitatud, kuidas
kavandatavad tegevused võimaldad saavutada
planeeritud tulemusi.
Projektis kavandatavad tegevused arvestavad otseselt
sihtrühma vajadustega ning on mõjusad. Tegevuste
kavandamisel on tuginetud olulisel määral varasema
projekti kogemuste analüüsile juhul, kui varasem
kogemus on olemas.
Projekti tegevused on sihtrühma arvestades üldiselt
sobilikud, tegevused on piisavalt mõjusad.
Projekti tegevused ei ole sihtrühma arvestades
sobilikud ega põhjendatud.
Projekti tegevuskava on teostatav, hästi planeeritud ja
arvestab tegevuste omavahelisi seoseid.
Projekti tegevuskava on suures osas teostatav, kuid
esineb üksikuid puudusi ajakava ja tegevuste
planeerimisel.
Projekti ajakava ei ole realistlik.

Projekti kuluefektiivsus (20%)

20

Valitud tegevuste viisid on
kuluefektiivsed saavutamaks
planeeritud väljundeid/tulemusi
ja eelarve on realistlik.

15
0-20
10

5

Kõik projekti väljundite/tulemuste saavutamiseks
planeeritavad kulud on vajalikud, põhjendatud,
läbipaistvalt esitatud ja mõistliku suurusega ning
projekti raames ei planeerita kulusid, mis peaksid
olema kaetud muudest allikatest.
Suurem osa projekti väljundite/tulemuste
saavutamiseks planeeritavaid kulusid on vajalikud ja
mõistliku suurusega, kuid on puudusi kulude
põhjendatuses.
Pooled projekti väljundite/tulemuste saavutamiseks
planeeritavaid kulud on ebavajalikud või ebamõistliku
suurusega ja/või kulude arvestus ei ole läbipaistvalt
esitatud ning põhjendatud.
Suurem osa projekti väljundite/tulemuste
saavutamiseks planeeritavatest kuludest on
mittevajalikud või ebamõistliku suurusega ja/või
kulude arvestus ei ole läbipaistvalt esitatud ning
põhjendatud.
2

0

Kõik projekti väljundite/tulemuste saavutamiseks
planeeritavatest kuludest on mittevajalikud või
ebamõistliku suurusega.

Toetuse taotleja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia (10%)

10

4.1 Toetuse taotlejal (ja
partneritel) on vajalikud
eeldused projekti elluviimiseks
ja võimekus planeeritud
tegevuskava elluviimiseks.

0-10
5

0

Toetuse taotlejal ja partneril on olemas õiguslikud,
organisatsioonilised ja tehnilised eeldused projekti
elluviimiseks kavandatud viisil, piisav ettevalmistus,
koostöövõimekus ja/või koostöövalmidus. Kaasatud
on kompetentne projektijuht.
Toetuse taotlejal ja partneril on olemas õiguslikud,
organisatsioonilised ja tehnilised eeldused projekti
elluviimiseks kavandatud viisil, kuid esineb üksikuid
puudusi varasema kogemuse või tegevuskava
elluviimiseks vajaliku võimekuse osas ja/või
projektijuhi kogemus ei anna kindlust tegevuste
edukaks rakendumiseks.
Toetuse taotlejal ja partneritel ei ole eeldusi projekti
elluviimiseks kavandatud viisil. Projektijuhi kogemus
ei ole sobilik tegevuste edukaks rakendumiseks.

Projekti tegevuste jätkusuutlikkuse põhjendatus (10%)

10
5.1 Toetuse taotlejal/saajal (ja
partneritel) on võimekus
projekti sihtrühmale suunatud
tegevuste jätkamiseks peale
projekti lõppemist.

0-10
5

0

KOKKU

Projektis kavandatu tagab tegevuste ja organisatsiooni
jätkusuutlikkuse, projektis on põhjalikult kirjeldatud,
milliseid muutusi toob tegevuste läbiviimine
organisatsioonis püsivalt kaasa ning kuidas on
kavandatud tegevuste jätkumine peale
projektiperioodi. Projektis on kirjeldatud
meeskonnatöö edendamist ning koostöövõrgustike
arendamist ja nende abil tegevuste jätkumist.
Projektis on osaliselt kirjeldatud, kuidas tagatakse
edasine võimekus tegevuste jätkamiseks peale
projekti lõppu.
Projektis puudub põhjendatud kirjeldus, kuidas
tagatakse edasine võimekus tegevuste jätkamiseks
peale projekti lõppu, arendustegevusi ei ole
kavandatud piisavalt või on projekti tegevused
jätkatavad vaid edasise projektirahastuse olemasolul.

100

3

