KINNITATUD
Riigihalduse ministri käskkirjaga nr
„Linnapiirkondade tegevuskavade koostamise protseduurid“
LISA 5

Projektiettepanekute hindamis metoodika
Valikukriteerium 1. Kavandatavate tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele
Kriteeriumi osakaal koondhindest on 40%.
Hinnatakse projekti panust meetme eesmärkide saavutamisse ja kavandatud tegevuste
panust vastava meetme väljundi- ja tulemusnäitajate sihttasemete saavutamisse (vt.
hindamismetoodika osa 2). Projekti raames oodatavad tulemused peavad olema
pikaajaliselt vajalikud ning tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu tagatud (sh
valmisolek objekti ülal pidamiseks). Eelistatakse kompleksseid projekte, mis iseseisvalt või
koostoimes teiste elluviidavate projektidega lahendavad probleemi terviklikult ühel
konkreetsel maa-alal või parandavad mõne valdkonna olukorda kogu linnapiirkonna
ulatuses. Alakasutatud alade taaselavdamisele suunatud projektiettepanekute puhul
hinnatakse kavandatud projekti maksimaalset terviklikkust ala väljaarendamisel.
Hinne
Taseme kirjeldus
4
Projekt aitab olulisel määral kaasa säästvate liikumisviiside
kasutajate osakaalu suurendamisele, kodulähedaste lasteaia- ja
lapsehoiuvõimaluste tagamisele Tallinna, Tartu või Pärnu
linnapiirkondades
või
olulisemate
alakasutatud
alade
taaselavdamisele Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.
Projekt panustab olulisel määral meetme väljundinäitajate
sihttasemete saavutamisse. Projektiga planeeritavad tegevused
iseseisvalt või koostoimes teiste elluviidavate projektidega on
komplekssed ja piisavad probleemi terviklikuks lahendamiseks.
Projekti tulemused on pikaajaliselt vajalikud ning tulemuste
kestlikkus pärast projekti lõppu on tagatud.
3
2

Hinnang, mis jääb hinde 4 ja 2 vahele
Projekti aitab keskmisel määral kaasa meetme eesmärkide ning
meetme väljundinäitajate sihttaseme saavutamisse. Projekti
tegevuste komplekssuses või tulemuste kestlikkuses on
küsitavusi.

1
0

Hinnang, mis jääb hinde 2 ja 0 vahele

Projektil puudub eeldatav positiivne mõju meetme eesmärkide
saavutamisele või ei ole selle saavutamine realistlik. Projekt
panustab
vähesel määral või üldse
mitte meetme
väljundiindikaatorite
sihttasemete
saavutamisse.
Projektiga
planeeritud tegevused ei ole komplekssed ja ei panusta piisavalt
probleemi terviklikuks lahendamiseks. Projekti tulemused ei
ole pikaajaliselt vajalikud ning tulemuste kestlikkus pärast
projekti lõppu ei ole tagatud.
Kui ettepanek saab kriteeriumi 1 lõikes hindeks 0-1,0, ettepanek edasisele hindamisele
ei kuulu, hindamistulemus loetakse negatiivseks ning projekti ei ole võimalik lülitada
linnapiirkonna tegevuskava eelnõusse.

Valikukriteerium 2. Projekti põhjendatus
Kriteeriumi osakaal koondhindest on 20%.
Hindamisel arvestatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud
- on olemas
probleem, kitsaskoht või kasutamata võimalus. Kriteeriumi juures tuginetakse hindamisel
sellele, kas projektiettepanekus märgitud projekt tuleneb linnapiirkonna strateegiast ja
kuidas projekt panustab linnapiirkonna strateegias seatud eesmärgi suunas edenemisele.
Hinnatakse, kas kõik projektis ettenähtud tegevused on projekti eesmärkidega seotud ning
elluviimise seisukohast vajalikud. Projekti tegevuste ulatus ning valitud lahendusteed
probleemi lahendamiseks peavad olema põhjendatud kooskõlas sihtgrupi suuruse, vajaduste
ning ootustega, võimalusel innovaatilisi lahendusi soosivad ning arvestama perspektiivsete
muutustega.
Hinne
Taseme kirjeldus
4
Projekt panustab oluliselt linnapiirkonna strateegias seatud
eesmärki ja tegevussuunda. Linnapiirkonna strateegiast on
projekti prioriteetsus selgelt välja loetav. Projekti tegevuste
sekkumisloogika ning valitud lahendusteed on otstarbekad,
kooskõlas sihtgrupi suuruse, vajaduste ning ootustega ja
arvestavad perspektiivsete muutustega. Projektis rakendatakse
innovatiivseid lahendusi.
3
Hinnang, mis jääb hinde 4 ja 2 vahele
2
Projekt panustab keskmisel määral linnapiirkonna strateegias
seatud eesmärki ja tegevussuunda, kuid esineb küsitavusi kas
lahendusteede valikus või mõne projektis kavandatud tegevuse
sidususes meetme eesmärkidega.
Hinnang, mis jääb hinde 2 ja 0 vahele
1
0
Linnapiirkonna strateegiast ei tulene vajadust esitatud projekti
järele. Projekti eesmärk on nõrgalt põhjendatud ning projektis
kavandatud tegevuste seos toodud probleemi, kitsaskoha või
kasutamata
arenguvõimalusega
ei ole
selge.
Valitud
lahendusteed probleemi lahendamiseks ei ole otstarbekad.
Valikukriteerium 3. Kuluefektiivsus
Kriteeriumi osakaal koondhindest on 20%.
Hinnatakse projektiettepaneku tegevuste kuluefektiivsust, arvestades sarnaste tegevuste
tavalist kulukust ja konkreetse projektiettepaneku võimalikke eripärasid. Hindamisel
arvestatakse, kas projekti eelarve ja kuluartiklid on põhjendatud, kas investeeringu maksumus
pinnaühiku kohta ning lahendused on võrreldavad analoogsete objektide omaga.

Hinne
4

3
2
1
0

Taseme kirjeldus
Projektiettepanekus
kavandatud
teostuslahendused
on
asjakohased planeeritud tulemuste saavutamiseks, arvestades
sarnaste
tegevuste
tavalist
kulukust
ja
konkreetse
projektiettepaneku võimalikke eripärasid. Planeeritud kulud on
realistlikult ning mõistlikult planeeritud.
Hinnang, mis jääb hinde 4 ja 2 vahele
Projektiettepanekus
kavandatud
teostuslahendused
ning
planeeritud kulud on enamjaolt asjakohased, kuid esinevad teatud
küsitavused.
Hinnang, mis jääb hinde 2 ja 0 vahele

Projektiettepanekus ette nähtud lahendused on ebamõistlikud

ning projekti kulud on ala- või ülehinnatud.
Valikukriteerium 4. Toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia
Kriteeriumi osakaal koondhindest on 20%.
Hinnatakse, kas projektiettepaneku esitajal on piisavalt kogemusi valdkonnas, sarnaste
projektide juhtimise kogemust ja rahalisi ressursse, et projekt kavandataval kujul ellu viia.
Ühtlasi hinnatakse, kas projekti elluviimiseks on olemas vajalikud tehnilised eeldused
(ehituslik põhiprojekt, ekspertiisid, load jms) või kas nende saamine on tõenäoline.
Kaalutakse kõikvõimalike teostusriskide olemasolu. Juhul kui projekti terviklikuks
elluviimiseks on vaja teha meetmest mittetoetatavaid tegevusi või kulusid või eeldada
partnerite täiendavaid investeeringuid, hinnatakse, kas on kaasatud vajalikud partnerid ja
olemas katteallikad meetmest mittetoetatavate tegevuste osas. Kui projekti elluviimine
eeldab partnerite kaasamist, siis kas vajalikud partnerid on kaasatud ning kuidas on
kindlustatud partnerite koostöö.
Hinne
Taseme kirjeldus
4
Kavandatava projekti taotleja suutlikkus projekti ellu viia on
väga hea; taotlejal (organisatsioonil) on sarnaste projektide
elluviimise kogemus ja võimekus kokku panna kvalifitseeritud
projektimeeskond. Rahalised ressursid projekt kavandatud viisil
ellu viia on piisavad (leitavad). Projekti ettevalmistuse tase ning
tehnilised eeldused või taotleja suutlikkus võimaldavad asuda
projekti ellu viima ning see kavandatud mahus etteantud
tähtajaks lõpetada.
3
Hinnang, mis jääb hinde 4 ja 2 vahele
2
Toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia on keskpärane.
Projekti ettevalmistuse tase või taotleja ja partnerite suutlikkus
kätkevad mõningaid riske projekt kavandatud mahus etteantud
tähtajaks ellu viia.
Hinnang, mis jääb 2 ja 0 vahele
1
0
Puudub kindlus, et toetuse taotleja suudab projekti kavandatud
kujul ellu viia. Toetuse taotlejal puuduvad varasemad
kogemused sarnaseid projekte elluviimises või ei ole taotleja
varasemalt suutnud sarnaseid projekte edukalt ellu viia. Ei ole
selge, kas taotlejal on piisavad rahalised ressursid projekt
edukalt kavandatud viisil ellu viia. Esineb olulisi teostusriske
projekt kavandatud mahus ettenähtud ajaks ellu viia.

Valikukriteerium 5. Projekti mõju läbivatele teemadele
keskkonnahoid ja kliima - kas tegevusel/projektil on mõju loodusvarade säilimisele,
elurikkusele,
jäätmete
vähendamisele,
ressursitõhususele,
kasvuhoonegaaside
vähendamisele
0,1
projektiettepanekul on läbivale teemale positiivne mõju
0
projektiettepanekul on läbivale teemale neutraalne mõju
-0,1
projektiettepanek sisaldab asjaolusid, mis võivad avaldada
teatud negatiivset mõju läbiva teema osas
võrdsete võimaluste tagamine
- kas tegevus/projekt arvestab/mõjub soodustavalt
soolisele võrdsusele, erinevas vanuses inimeste võrdsele kohtlemisele, võrdsete õiguste ja
võimalustega puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamisega sõltumata rahvuslikust
kuuluvusest;
0,1
projektiettepanekul on läbivale teemale positiivne mõju
0
projektiettepanekul on läbivale teemale neutraalne mõju

-0,1

projektiettepanek sisaldab asjaolusid, mis võivad avaldada
teatud negatiivset mõju läbiva teema osas
infoühiskonna
edendamine
kas
tegevuse/projekti
elluviimisel
kasutatakse/arendatakse/soodustatakse IKT nutikat kasutamist valdkondlike väljakutsete
lahendamisel, edendatakse IKT kasutuselevõtu eeldusi.
0,1
projektiettepanekul on läbivale teemale positiivne mõju
0
projektiettepanekul on läbivale teemale neutraalne mõju
-0,1
projektiettepanek sisaldab asjaolusid, mis võivad avaldada
teatud negatiivset mõju läbiva teema osas

Osa 2. Prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ ee smärgid ning
tulemus- ja väljundinäitajad
Eesmärgid

Säästvate liikumisviiside Kodulähedased
kasutajate osakaal on lasteaiaja
kasvanud
lapsehoiuvõimalused
suuremate
linnapiirkondade
elanike
jaoks on
tagatud

Olulisemad
alakasutatud alad
Ida-Virumaa
suuremates
linnapiirkondades
on taaselavdatud

Tulemusnäitaja

Igapäevaseks
töölkäimiseks
ühistransporti
või
jalgratast kasutavate või
jalgsi liikuvate inimeste
osatähtsus
suuremates
linnapiirkondades
(algväärtus 48,5 %,
sihtväärtus 2023. aastaks
50,0 %).
Rajatud
kergliiklusteede
pikkus (km).
Sihttase 2023. aastaks 90
km.1

Lapsehoiuja
lasteaiajärjekordade
pikkus suuremates
linnapiirkondades
(algväärtus
4430
sihtväärtus
2023.
aastaks 300).

Investeeringute
tulemusena kasu
saanud ettevõtjate
ja teenuse osutajate
arv (algväärtus 0
sihtväärtus 2023.
aastaks 30).

Loodud lasteaia- ja
lapsehoiukohtade arv.
Sihttase 2023. aastaks
2000.

Avalik
linnaruum,
mis on loodud või
taastatud
linnapiirkondades
(m2 ). Sihttase 2023.
aastaks 100 000 m2 .
Linnapiirkondades
ehitatud
või
renoveeritud
avalikud
või
ärihooned
(m2 ).
Sihttase
2023.
2
aastaks 100 m .

Väljundinäitaja

Avalik linnaruum, mis on
loodud
või
taastatud
linnapiirkondades (m2 ).
Sihttase
2023.
aastaks
100 000 m2 .2
Kogu
linnapiirkonna
ühistranspordivõrgustikku
arendavate ning liikuvust
arendavate ja uuenduslike
kergliikluse
edendamise
projektide arv.3 Sihttase
2023. aastaks 4.

1

Sihttase on kahe meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Viru maa linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ peale kokku.
2
Tähistab liikuvuse seisukohast olulise linnaruumi arendamist. Sihttase on kahe meetme „Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ peale kokku.
3
Sihttase on kahe meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ peale kokku.

