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Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2022. aasta 

toetusprogrammi sisulise hindamise juhis 

Hindamiskriteeriumid 

1. Taotleja senine tegevus ja mõju sihtgrupile – 20% 

● Kuivõrd põhjalikult on välja toodud väljaande eesmärgid ja senised saavutused? 

● Kuivõrd selgelt ja veenvalt on välja toodud ühingu senise tegevuse ning ühingu väljaande mõju 

sihtrühmale? 

● Kuivõrd selgelt on ühing suutnud piiritleda oma sihtrühma (lugejas- ja kuulajaskonda), nii 

arvuliselt kui sisuliselt? 

● Kas väljaande peamine sihtrühm on rahvuskaaslased? 

● Kuivõrd selgelt on ühing suutnud esitada teabe väljaande kohta (asutamise aeg, keel(ed), vorm) 

ning elektroonilise vormi puhul väljaande lugejas-/kuulasjaskonna suuruse või pabervormi 

puhul väljande tiraaži? 

● Kuivõrd loob väljaanne sõltumatut ajakirjanduslikku sisu? 

 

2. Lahendatava probleemi põhjendatus, taotletava tulemuse tõenäosus ja mõju väljaande 

jätkusuutlikkusele – 30% 

● Kuivõrd põhjalikult ning arusaadavalt on välja toodud projekti eesmärk või probleem 

(kogukondlik, ühiskondlik, valdkondlik), mille lahendamisega ühing tegeleb? Kas probleemi 

olulisust (kogukonnas, ühiskonnas, valdkonnas) on põhjendatud? 

● Kas projekti eesmärk on kooskõlas toetusprogrammi eesmärgiga? 

● Kas projekti peamine sihtrühm on rahvuskaaslased? 

● Kas saavutatav tulemus või probleemi lahendus on selgelt kirja pandud? Kas tulemuse ja mõju 

mõõtmine on läbi mõeldud?  

● Kuivõrd selgelt on välja toodud, kuidas plaanitud tegevused ja oodatavad tulemused 

suurendavad väljaande jätkusuutlikkust? Kas jätkusuutlikkuse mõõtmine/hindamine on läbi 

mõeldud (sh kas kasutatud on indikaatoreid)? 

 

3. Projekti tegevuste olulisus tulemuse saavutamisel ja põhjendatus – 30% 

● Kas projekti tegevused on seotud toetusprogrammi 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? 
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4. Projekti kulude kalkulatsiooni arusaadavus ja põhjendatus tulemuse saavutamiseks – 20% 

● Kas eelarves sisalduvad kulud on abikõlblikud, vajalikud ja põhjendatud eesmärgi 

saavutamiseks ning kooskõlas taotluse tegevuskavaga? 

● Kas kalkulatsioonid on arusaadavad ja piisavad? 

 


