Kinnitatud SA Innove juhatuse liikme 05.01.2017 käskkirjaga nr 1.1-4/2

Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate
koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks avatud
taotlusvooru
Hindamiskomisjoni töökorra lisa nr 2
Hindamiskomisjoni konsensusliku hindamislehe täitmise juhis
Hindamiskriteeriumide skaala on jagatud vahemikeks, mille sisu on iga vahemiku juures
kirjeldatud vastavalt antud kriteeriumi täitmise määrale. Hindamiskomisjon annab vastavalt
oma konsensuslikule hinnangule projektile punkte lähtudes alltoodud juhistest.

Punktid

Hindamiskriteerium

Skaala

Hindamislehe punktide jaotus
Punktide sisu

1. Projekti tegevuste eesmärkide vastavus meetme ja tegevuse „Ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ eesmärkide
saavutamisele ja panus väljundnäitaja saavutamisse, sh sihtrühma suurus (mõju
ulatus) ning väljundindikaatoriga mõõdetava tulemuse ja selle tõendamise aluste
asjakohasus (0-4 punkti) – osakaal 40% koondhindest
1.1
Projekti panus
meetme eesmärkidesse
(toetuse andmise
eesmärk on tõhustada
koolide, kogukonna ja
ettevõtjate koostööd
ettevõtlusõppe
praktilisemaks
muutmisel, juurutada
ettevõtliku õppe
põhimõtteid ning
suurendada õppurite
ettevõtlikkusteadlikkust)
1.2. Projekti mõju ulatus
ja panus tegevuse
väljundnäitaja
saavutamisse (õppeasutuste arv, kes
osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta
kasutusele
ettevõtlusmoodul)

2

Projekt panustab meetme eesmärkidesse, selgesti
on välja toodud pikaajaline mõju (pärast projekti
lõppemist).

1

Projekt panustab meetme eesmärkidesse, kuid
pikaajaline mõju ei ole selgelt välja toodud.

0

Projekt panustab meetme eesmärkidesse kaudselt
või väga vähesel määral.

1

Projekt panustab olulisel määral tegevuse
väljundnäitaja saavutamisse.

0

Projekt panustab tegevuse väljundnäitaja
saavutamisse vähesel määral.

0-2

0-1
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1.3 Projekt võimaldab
saavutada planeeritud
tulemused, tulemuse
tõendamise alused on
asjakohased.

2

1
0-1

0

Projekti oodatavad tulemused ja sisu on valdavalt
omavahel kooskõlas ja saavutatavad, kuid seosed
ei ole selgesti välja toodud.

Projekti tegevuste põhjendatus (0-4 punkti) – osakaal 25% koondhindest

2.1. Taotluses on
arusaadavalt kirjeldatud,
millist probleemi projekt
lahendab ja lahenduse
sobivus sihtrühmale (sh
võrdsete võimaluste
tagamine)

4

0-4

2

0
3

Projekti oodatavad tulemused ja sisu on omavahel
kooskõlas, selgesti kirjeldatud ja saavutatavad.

Projekti probleemi püstitus ja sobivus sihtrühmale
ning muutus, mille projekt kaasa toob, on selgesti
ja ülevaatlikult kirjeldatud.
Projekti probleemi püstitus ja sobivus sihtrühmale
on kirjeldatud, kuid kirjeldus ei ole piisavalt selge
või välja ei ole toodud muutust, mille projekt
kaasa toob.
Projekti probleemi püstitus või sobivus
sihtrühmale ei ole piisavalt selgesti kirjeldatud.

Projekti kuluefektiivsus (0-4 punkti) – osakaal 15 % koondhindest

3.1 Kavandatudtud kulud
on säästlikud,
otstarbekad ja mõistlikud
planeeritud
väljundite/tulemuste
saavutamiseks.

0-4

4

Kõik projekti kulud on vajalikud ja mõistliku
suurusega, kasutatud on suuremat
omafinantseeringut kui 10%.

2

Projekti kulud on üldjuhul vajalikud ja mõistliku
suurusega.

0

Oluline osa projekti kuludest on mittevajalikud
või ebamõistliku suurusega.

4 Toetuse taotleja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia (0-4 punkti) – osakaal
10% koondhindest
4.1 Toetuse taotlejal (ja
partneril/partneritel) on
kvalifikatsioon, kogemus,
õiguslikud,
organisatsioonilised ja
tehnilised eeldused
projekti elluviimiseks
kavandatud viisil

4

0-4

2

0

Toetuse taotlejal on vajalikud eeldused projekti
elluviimiseks. Projekti elluviimine suurendab
taotleja ja partnerite suutlikkust sarnaste
projektide elluviimiseks ka tulevikus.
Toetuse taotlejal on üldjuhul vajalikud eeldused
projekti elluviimiseks kavandatud viisil, esineb
üksikuid puudusi.
Toetuse taotlejal esineb olulisi puudusi projekti
elluviimise eelduste osas.
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5

Jätkusuutlikkus ja partnerite kaasatus (0-4 punkti) – osakaal 10% koondhindest

5.1 Projekti tulemuste
kestmise ja jätkamise
võimalikkus

0-2

2

Toetuse taotlejal ja partneril/partneritel on suure
tõenäosusega piisav võimekus ka tulevikus
projekti toel algatatud tegevuste jätkamiseks.

0

Toetuse taotlejal ja partneril/partneritel puudub
suure tõenäosusega piisav võimekus tulevikus
projekti toel algatatud tegevuste jätkamiseks.

2
5.2. Projekti
koostöötegevused sh
erinevate partnerite
kaasatus

0-2

Projektis on selgesti põhjendatud
koostöötegevused kõikide partneritega,
kaasatakse mitmeid erinevaid partnereid.

1

Projektis on põhjendatud koostöötegevused
partneritega, kaasatakse erinevaid partnereid.

0

Projekti koostöötegevused ja partnerite kaasamine
ei ole piisavalt selgesti välja toodud.

