Arenguhüpet ettevalmistava 2022. aasta
taotlusvooru hindamiskriteeriumid
1. Kogukondliku, ühiskondliku, valdkondliku või sihtrühma probleemi (mille
lahendamiseks arenguhüpet või äriplaani vajatakse) selge kirjeldus ja olulisuse
põhjendus.
– 15 %
•

Kuivõrd põhjalikult ning arusaadavalt on välja toodud probleem (kogukondlik,
ühiskondlik, valdkondlik), mille lahendamisega ühing tegeleb? Kas probleemi
olulisust (kogukonnas, ühiskonnas, valdkonnas) on põhjendatud?

•

Juhul, kui taotletakse toetust vabaühendustele arenguprogrammi
väljatöötamiseks, siis kas sihtrühm ning nende poolt lahendatavad probleemid on
kirjeldatud selgelt ning põhjalikult?

2. Taotleja võimekus ühingu avalikes huvides seatud eesmärke saavutada ja neid
mõõta, oma sihtrühmale tõendatud väärtust ja mõju luua, tema usaldusväärsus.
– 20 %
•

Kuivõrd selgelt ja veenvalt on välja toodud ühingu senise tegevuse mõju
sihtrühmale, lisaväärtuse loomine ühiskonnale, kogukonnale?

•

Kas ühingu eesmärgid on selgelt kirja pandud? Kas eesmärkide ja mõju mõõtmine
on läbi mõeldud?

3. Ühingu vajaduse põhjendus arenguhüppeks, teenuste/toodete pakkumise
väljaarendamiseks või sihtrühma ühingute arendamiseks arenguprogrammina.
– 10 %
•

Kuivõrd on projekti eesmärk (arenguhüppeks tegevuskava loomine; äriplaani
koostamine või arenguprogrammi loomine) põhjendatud, tulenevalt ühingu
senisest tegevusest ning saavutatud tulemustest?

4. Kavandatud tegevuste piisavus, arusaadavus ja vastavus projekti eesmärgi
saavutamisele, sh projekti ettevalmistamise kvaliteet.
– 20 %
•

Kas projekti tegevused on seotud taotlusvooru eesmärgiga kooskõlas oleva projekti
eesmärgi saavutamisega?

•

Kas tegevuskava on loogiline, põhjendatud, teostatav ja piisav, et saavutada seatud
eesmärki? Ka ajaliselt.

•

Kas tegevuskavas on liigseid tegevusi, mis ei seostu eesmärgi saavutamisega?

•

Kas taotlus tervikuna annab veendumuse, et projekti ettevalmistus on toimunud
põhjalikult?

5. Projekti meeskonna, partnerite, vabatahtlike, arenguekspertide asjakohasus ja
rolli kirjeldus, sh sihtrühma ja teiste seotud osapoolte kaasamine.
– 25 %
•

Kas taotlusest tuleb välja, et projekti tulemuse saavutamiseks kaasatakse
erinevaid osapooli (partnereid, vabatahtlikke, arengueksperti, sihtrühma)?

•

Kas projekti kaasatud meeskonna, partnerite, vabatahtlike, arengueksperdi rollid
on läbi mõeldud ning kirjeldatud põhjalikult, andes veendumuse, et nende
kaasamine aitab kaasa projekti eesmärgi saavutamisele?

6. Projekti kulude kalkulatsiooni läbimõeldus ja mõistlikkus tulemuse saavutamiseks.
– 10 %
•

Kas eelarves sisalduvad kulud on abikõlblikud, vajalikud ja põhjendatud eesmärgi
saavutamiseks ning kooskõlas taotluse tegevuskavaga?

•

Kas kalkulatsioonid on arusaadavad ja piisavad?

