Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe
taotlusvooru hindamiskriteeriumid
1. Taotleja võimekus ühingu avalikes huvides seatud eesmärke saavutada ja neid mõõta, oma
sihtrühmale tõendatud väärtust ja mõju luua, tema usaldusväärsus – 25%
•

Kuivõrd selgelt, veenvalt on välja toodud ühingu olulisus ühiskonnas/kogukonnas?

•

Kuivõrd selgelt ning arusaadavalt on kirjeldatud ühingu senise tegevuse mõju sihtrühmale,
väärtuse loomine ühiskonnale, kogukonnale?

•

Kas ühingu eesmärid on selged ja nende saavutamise mõõtmine/hindamine on põhjalikult
ja arusaadavalt läbi mõeldud (kui indikaatorid on välja toodud, siis kas need on realistlikud
ning vastavad loetletud eesmärkidele; kui indikaatoreid ei ole välja toodud, siis kas on
piisavalt selgitatud, kuidas eesmärkide saavutamist hinnatakse)?

2. Projekti ettevalmistamise sisukus: arenguvajaduste analüüsi põhjalikkus, sellest lähtudes
projekti vajalikkuse põhjendus ja selle vastavus taotlusvooru eesmärgile; seatud tulemuste ja
nende mõõtmise realistlikkus – 20%
•

Kuivõrd on arenguvajaduste analüüs terviklik (sh tehtud kaasavalt) ja lähtunud ühingu
eesmärkide efektiivsemast saavutamisest?

•

Kas välja valitud konkreetsed projekti käigus arendatavad võimekused tulenevad
analüüsist, on kõige aktuaalsemad ning nendega tegelemine põhjendatud?

•

Kas projekti eesmärk vastab taotlusvooru eesmärgile tõsta ühingu võimekust oma
eesmärke saavutada?

•

Kas plaanitavad tulemused on realistlikud, mõõdetavad, aitavad saavutada ühingu
sõnastatud projektieesmärki?

3. Kavandatud tegevuste (tegevuskava) piisavus, arusaadavus ja vastavus ühingu(te) arendamise
vajadustele ning ühingu ja projekti eesmärkide saavutamisele, sh jätkusuutlikkuse saavutamine.
Sh teenuste/toodete pakkumise puhul äriplaani teostatavus – 30%
•

Kas tegevuskava plaanitavaks arenguhüppeks on loogiline, põhjendatud, teostatav ja
piisav, et saavutada tulemusi? Ka ajaliselt. Sh ei sisalda tegevusi, mis ei ole projekti
eesmärgi saavutamisega seotud?

•

Kas nende tegevustega planeeritud arenguhüpe on jätkusuutlik ning jätkutegevused
toetavad taseme hoidmist, edasist arengut?

•

Juhul, kui küsitakse toetust teenuste/toodete pakkumiseks, siis kas äripaan annab
veendumuse selle teostatavusest sisaldades vooru tingimustes loetletud aspekte?

4. Projekti meeskonna, partnerite, vabatahtlike, arenguekspertide asjakohasus ja rolli kirjeldus
– 15%
•

Kas projektijuhtimine ja meeskonna rollid on läbimõeldud, annavad veendumuse plaanitu
sujuvaks ja tulemuslikuks elluviimiseks?

•

Kui projekti tegevustesse on kaasatud partnereid, vabatahtlikke, siis kuivõrd on neil selget
mõju ühingu võimekuse tõstmisele ning kas nende rollid on projektis selged?

•

Kas projekti kaasatud arengueksperdi kaasamine on selgelt läbi mõeldud ning annab
veendumuse, et tema kaasamine aitab kaasa arenguhüppe saavutamisele?

5. Projekti kulude vajalikkus, nende selgus ja põhjendatus – 10%
•

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

•

Kas kalkulatsioonid on arusaadavad ja piisavad?

