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Noored Setomaale toetusskeemi
taotluste hindamisjuhend

1. Noored Setomaale toetusskeemi raames esitatud taotluste osas viib kohalik
omavalitsus enne hindamist läbi taotluse ja taotleja vastavuse kontrolli ning kannab
kontrolli tulemused kontroll-lehele.
2. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud vähemalt
5-liikmeline komisjon (sh nimetab kohalik omavalitsus komisjoni esimehe).
3. Vastavalt programmdokumendi punktile 11.5. avalikustab kohalik omavalitsus oma
veebilehel taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kahe nädala
jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates.
4. Enne taotluste hindamist tutvub kohaliku omavalitsuse üksus või komisjon kõigi
taotluses toodud eluruumiga, mille ehitustöödeks toetust taotletakse, kohapeal.
5. Komisjoni koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete
üldarvust.
6. Taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
1) kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus, 52% koondhindest;
2) projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus, 40% koondhindest;
3) kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud piirkonda kuulumine 8% koondhindest;
7. Taotlusi hinnatakse kriteeriumi 1 puhul skaalal 0-4, kriteeriumite 2 puhul skaalal 1-4
ja kriteeriumi 3 puhul hindega 0 ja 4.
8. Hinnang loetakse positiivseks taotluste puhul, mille koondhinne on vähemalt 2,50 ning
mille puhul kriteeriumitele 1 ja 2 antud keskmine hinne ei ole madalam kui 1,50.
9. Hindamistulemuste alusel koostatakse taotlustest pingerida.
10. Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarve
raames. Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole need
taotlused, mis on saanud kriteeriumi 1 eest kõrgema hinde.
11. Kõikide taotluste hindamised protokollitakse. Protokolli allkirjastavad protokollija ja
komisjoni esimees.
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HINDAMISKRITEERIUMID JA SKAALAD
0 – puudulik
1 – nõrk
2 – keskpärane
3 – hea
4 – väga hea
Hindamiskriteerium
I kriteerium
Kavandatava projekti
vajalikkus ja olulisus

II kriteerium
Projekti eelarves toodud
tegevuste ja kulude
põhjendatus

III kriteerium
Kohaliku omavalitsuse
poolt
eelistatud
piirkonda kuulumine

Osakaal Hindamiskriteeriumide hindamisaspektid ning
väärtuste määratlused
52%
Hindamisel arvestatakse:
• Kuivõrd oluline ja vajalik on investeering noorte
Setomaale tulemise ja jäämise saavutamiseks;
• Kuivõrd aitab projekti elluviimine lahendada kitsaskohti
ja kui palju parandab leibkonna elutingimusi.
0
Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi ning projekti
tegevused ei täida projekti eesmärke.
1
0 ja 2 vahepealne väärtus.
2
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi ning
projekti tegevused täidavad projekti eesmärke
osaliselt.
3
2 ja 4 vahepealne väärtus.
4
Projekti tegevused täidavad projekti eesmärke ning
lahendavad täielikult kirjeldatud probleemi.
Investeering on igati otstarbekas ja asjakohane.
40%
Hindamisel arvestatakse:
• Kuivõrd põhjendatud on projekti eelarve;
• Kuivõrd otstarbekas ja vajalik on projektis pakutav
lahendus kavandatud tulemuste saavutamiseks;
1
Valitud lahenduse otstarbekus ja asjakohasus ei ole
põhjendatud/ei tule projekti kirjeldusest välja
(eksisteerib selgelt otstarbekam ja/või kuluefektiivsem
alternatiivlahendus). Tegevuste maksumus ei ole
põhjendatud.
2
Valitud lahenduse otstarbekus ja asjakohasus ei ole
piisavalt põhjendatud (eksisteerib soodsam
alternatiivne lahendus, mille kõrvalejätmist ei ole
põhjendatud).
3
Tegevuste maksumus on olulisemate kuluridade osas
põhjendatud.
4
Tegevuste maksumus on igati põhjendatud.
8%
Hindamisel arvestatakse:
• Kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud piirkonda
kuulumist (juhul kui eelistatud piirkonda määratud ei
ole, siis hinnatakse taotlust hindega 4)
0
ei kuulu eelistatud piirkonda.
4

kuulub eelistatud piirkonda.
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