LISA 5. HINDAMISKRITEERIUMID

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti
ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“
Ideekorje “Lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamine”
Tabel 1. Hindamiskriteeriumid ja nende osakaal
Hindamiskriteerium

Maksimaalne punktide summa

Hindamiskriteerium 1
Koostöötegevuse põhjendus ja vastavus
ideekorje tingimustele.
20 punkti – idee vastab ideekorje
tingimustele, koostöötegevuse
vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud.
10 punkti – kirjeldatud idee üldjoontes vastab
ideekorje tingimustele, aga tegevuse
vajalikkus ei ole selgelt põhjendatud;
0 punkti – koostöötegevuse vajalikkus
sihtgrupile ei ole põhjendatud, idee ei vasta
ideekorje tingimustele.
Hindamiskriteerium 2
Erinevate organisatsioonide kaasatus
koostöötegevuse elluviimisse.
Koostöötegevuse läbimõeldus.
20 punkti – Koostöötegevuse elluviimisse on
kaasatud mitu organisatsiooni ja igal
organisatsioonil on selge roll; kirjeldatud idee
annab selge ettekujutuse osalejate vahelisest
koostööst tegevuse raames ning plaanitud
koostöö võimaldab sihtrühmal aktiivselt

20 punkti

osaleda tegevuses, suhelda teiste osalejatega
ja leida uusi kontakte.
10 punkti – Idee kirjelduses ei ole selged
20 punkti
tegevuse korraldamisse kaasatud
organisatsioonide rollid; kirjeldatud koostöö
maht ja ulatus on üldjoontes arusaadav, vastab
osaliselt ideekorje eesmärkidele.
0 punkti – Organisatsioonide vahelist
koostööd tegevuse korraldamisel ei toimu;
Idee kirjeldusest ei esine, kuidas toimub
osalejate vaheline koostöö tegevuse raames.
Hindamiskriteerium 3
Tegevuskava läbimõeldus.
20 punkti – idee kirjelduses esitatud
tegevuskava on realistlik ning võimaldab
saavutada tegevuse eesmärke;
10 punkti – tegevuskava võimaldab osaliselt
saavutada püsitatud eesmärke;

20 punkti

0 punkti – tegevuskava ei võimalda saavutada
püstitatud eesmärke.
Hindamiskriteerium 4
Eelarve realistlikkus ja põhjendatus.
20 punkti – tegevuse eelarve on põhjendatud
ning vastab tegevuse sisule ja eesmärkidele;
10 punkti – tegevuse eelarve vastab tegevuse
sisule ja eesmärkidele, aga seal esinevad
ebatäpsustused;
0 punkti – tegevuse eelarve ei vasta tegevuse
sisule ja eesmärkidele.
Hindamiskriteerium 5
Koostöötegevuse eeldatav mõju.

20 punkti

20 punkti – idee elluviimisega saavutatav
laiem üle-eestiline mõju;
10 punkti – idee elluviimisega saavutatav
laiem piirkondlik mõju;

20 punkti

0 punkti – idee elluviimisega saavutatav
mõju ei ole selge.
Kokku maksimaalselt 100 punkti

