Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste
konkursi hindamiskriteeriumid
Juhend hindajatele
Hindamiskriteerium 1
Projekti vastavus konkursi eesmärkidele ja suundadele (max 15 p)







Kuivõrd on projekt vastavuses EL eesistumise konkursi eesmärkidega? Kas projekt aitab kaasa
EL põhimõtete laiemale levikule (ehk demokraatlike väärtuste levitamisele) ning aitab
vabaühendustel osaleda otsustamisprotsessidesse?
Kas projekti keskmes on diskussiooni võimaldavad seminarid, konverentsid, töörühmad vm
ühisüritused?
Kas projekt haakub „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ fookustega?
Kas projekt toetab vähemalt ühte Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetset
suunda kolmest (konkursi tingimused p 2)?
Kuidas kannab projekt konkursi tingimustes nõutud väärtusi?

Hindamiskriteerium 2
Tulemuste, tegevuste ja välisriikidest kaasatud osalejate läbimõeldus ning seos saavutatava
mõjuga (max 20 p)




Kas taotlusvormis kirja pandu on arusaadav, veenev ja hästi läbi mõeldud?
Kas projekti plaanitud tegevused aitavad saavutada soovitud tulemusi/mõju? Kas tulemuste
mõõtmise plaan on asjakohane?
Kas on kaasatud osalejaid vähemalt 7 Euroopa Liidu või Euroopa Liidu partnerriigist? Kas
riikide ja osalejate valik on arusaadav ja veenev? Kas on maandatud riski, et ühe või mitme
osaleja puudumisel projekti soovitud tulemused siiski saavutatakse?

Hindamiskriteerium 3
Tulemuste jätkusuutlikkus (max 15 p)





Kas projekti tulemusena tekib uus rahvusvaheline koostööalgatus, sõlmitakse
koostööleppeid, ühiseid edasisi tegevuskavasid, luuakse võrgustikke ühiseks inforuumiks
jms?
Kas projekti pikemaajaline mõju on arusaadavalt ja veenvalt esitatud?
Kas projektis kirjeldatud jätkutegevused, mida eesmärgi saavutamiseks pärast projekti lõppu
teha plaanitakse, on arusaadavad, veenvad ja hästi läbi mõeldud?

Hindamiskriteerium 4
Eelarve läbimõeldus ja realistlikkus (max 15 p)



Kas projekti kulud on abikõlblikud, vajalikud ja põhjendatud eesmärkide saavutamiseks ning
toetavad tegevuskava?
Kas eelarvekalkulatsioonid on arusaadavad?

Hindamiskriteerium 5
Projekti juhtimisskeemi läbimõeldus, meeskonna kompetentsus ja varasem kogemus EL
teemadega seoses (max 20 p)





Kui veenev on organisatsioon ja selle meeskond projekti ja/või sündmuse läbiviijana,
arvestades seniseid kogemusi?
Kas projekti juhtimine on läbimõeldud, projektijuht ja meeskond kompetentne ja
motiveeritud?
Kas organisatsiooni või selle meeskonna varasem kogemus EL teemadega seoses on veenev,
et usaldada neile projekti või sündmuse läbiviimine?

Hindamiskriteerium 6
Kommunikatsioonitegevuste (sh avalikkusele) läbimõeldus ja asjakohasus (max 10 p)



Kas kirjeldatud aja- ja tegevuskava sisaldab avalikkuse teavitamiseks mõeldud
(kommunikatsiooni)tegevusi?
Kas taotluses kirjeldatud viisid, kuidas avalikkuses või sihtrühmas oma sündmuse vastu huvi
tekitada plaanitakse, on läbimõeldud ja asjakohased?

Hindamiskriteerium 7
Sündmuse toimumine väljaspool Tallinna (max 5 p)


Kas projekti raames toimuv põhisündmus toimub väljaspool Tallinna?
o Kui projekti raames toimuv põhisündmus toimub Tallinnas, siis 0 p;
o Kui projekti raames toimuv põhisündmus toimub väljaspool Tallinnat, aga Harjumaal,
siis 2,5 p;
o Kui projekti raames toimuv põhisündmus toimub väljaspool Harjumaad, siis 5 p.

