
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu  

Projektitoetuse taotluste hindamise töökord  

Käesolev Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu (edaspidi ka KIKO) projektitoetuse taotluste 

hindamise töökord reguleerib Maaeluministri 23.10.2015 vastu võetud määrusega nr 11 “Kohaliku 

tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” (edaspidi LEADER-määrus) alusel 

Mittetulundusühingule Kirderanniku Koostöökogu (edaspidi KIKO) esitatud projektitaotlustega 

vastuvõtmise ja hindamisega seonduvat. 

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu: 

1. Juhatus kinnitab ja kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu tähtaja. 

2. Avalikustab tegevuspiirkonna elanikele Kirde-Eesti päevalehes “Põhjarannik” ning veebilehel 

www.kirderannik.ee teabe projektitaotluste vastuvõtu tähtaja ja projektitaotluse hindamise tähtaja 

kohta vähemalt neli nädalat enne projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algust. 

3.  Lepingulised töötajad kontrollivad projektitaotluste vastuvõtmisel nõutavate dokumentide 

olemasolu. 

4.  Kui koos projektitaotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud 

dokumendis puuduvad projektitaotluse hindamiseks vajalikud andmed, küsivad lepingulised 

töötajad projektitoetuse taotlejalt vajalike andmete ja dokumentide esitamist mõistliku aja 

jooksul. 

5.  Üldkoosolek valib hindamiskomisjoni esimehe, kes juhib hindamiskomisjoni tehnilist tööd ja kes 

ei hinda projekte ning ei oma hääleõigust hindamisprotsessis. 

6.  Hindamiskomisjoni esimees teavitab hindamismenetluse alustamisest kõiki üldkoosolekul 

kinnitatud nimekirjas olevaid hindamiskomisjoni liikmeid. Hindamiskomisjoni esimees kutsub 

iga meetme hindamiseks kokku vähemalt 10-liikmelise meetme hindamiskomisjoni. Enne 

meetme hindamiskomisjoni kokkukutsumist on kõigil hindamiskomisjoni liikmetel võimalus ja 

seotuse puhul kohustus taandada ennast terve vooru või mõne meetme hindamisest andes sellest 

teada hindamiskomisjoni esimehele taasesitamist võimaldavas vormis 2 tööpäeva jooksul. 

7.  Hindamiskomisjoni liikmeks on õigus kandideerida liikme esindajal, kes on olnud tegevusgrupi 

liige vähemalt 1 aasta. Hindamiskomisjoni liikmel peab olema projektide hindamiskogemus või 

läbitud hindamise koolitus (s.h. KIKO strateegia, hindamismetoodika, konfidentsuaalsuse 

põhimõte/huvide konflikt, tehniline keskkond kohta). 

8.  KIKO tegevjuht sõlmib meetme hindamiskomisjoni liikmetega töövõtu- ja 

konfidentsiaalsuslepingu (v.t.Lisa 1, konfidentsiaalsuse leping.) Hindamise töövõtu mahtu kuulub 

osalemine paikvaatlusel ja/või ärakuulamisel, projekttaotluste hindamine ning osalemine 

hindamiskoosolekul. 

9.  Hindamiskomisjoni esimees arvestab meetme hindamiskomisjoni kokkukutsumisel, et komisjoni 

liige ja projektitaotluse esitanud isik ei ole haldusmenetluse seaduse § 10 lõike 1 tähenduses 

seotud isikud ning et nimetatud seotuse olemasolu korral taandab meetme hindamiskomisjoni 

liige end hindamiselt. 

10. Üldkoosolekul on õigus juhatuse ettepanekul hindajate nimekirjast võtta välja hindaja, kes on 

seotuse vm väära käitumise tõttu eksinud hindamisel. 



11. Juhatus kinnitab meetme hindamiskomisjoni kokkukutsumise nimekirja. Meetme 

hindamiskomisjoni liikmete valiku kohta saab hindamiskomisjoni liige esitada vaide 3 tööpäeva 

jooksul meetme hindamiskomisjoni nimekirja avalikustamisest liikmete listis juhatusele; 

vajadusel esitab juhatus vaide revisjonikomisjonile, kes vaatab avalduse 3 tööpäeva jooksul läbi 

ja esitab kirjaliku arvamuse juhatusele, misjärel juhatus vastab vaide esitajale 3 tööpäeva jooksul. 

12.  Hindamiskomisjoni esimees määrab projektidega tutvumiseks nende olemusest tulenevalt kas 

paikvaatluse või taotleja ärakuulamise. 

13.  Hindamiskomisjon kontrollib ja hindab projektitoetuse taotleja, projektitaotluse ja toetatava 

tegevuse vastavust KIKO strateegias ja rakenduskavas, sealhulgas strateegia meetmes esitatud 

nõuetele. 

14. Hindamiskomisjon vaatab läbi ja hindab projektitaotlused ning teeb asjakohase ettepaneku 

projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta 

lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast. 

15. Projektitaotluse võib jätta hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegias või rakenduskavas 

esitatud nõuetele või kui projektitoetuse taotleja ei ole esitanud nõutavaid andmeid või 

dokumente määratud tähtaja jooksul või kui taotleja on esitanud projektis valeandmeid. 

16. Hindamiskomisjon jätab hindamata KIKO projektitoetuse taotluse, KIKO projektitoetuse taotluse 

kinnitab liikmete üldkoosolek. 

17. Hindamiskriteeriumid on kirjeldatud MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (edaspidi ka KIKO) 

strateegia lisas. 

18. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne ehk lävend on 

vähemalt 5,0 hindepunkti ning täidetud on veel kolme kriteeriumi “Seos KIKO strateegiaga”, 

“Projekti ettevalmistuse kvaliteet” ning “Projekti teostatavus” 60%-sed lävendid. 

Projektitaotlused, mis antud kriteeriumides saavad alla 60% hindest, ei kvalifitseeru. 

19. Hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmete ühine töökoosolek tuleb kokku hiljemalt 7 (seitsme) 

kalendripäeva jooksul peale Projektitaotluste e-prias hindamist. Nimetatud koosolekul arutatakse 

läbi moodustunud pingerea alusel lävendi ületanud Projektitaotluse kooskõla piirkonna 

arengukavade ja tegevusgrupi strateegiaga. Eriarvamuste puhul saavad hindamiskomisjoni 

liikmed välja tuua hindamist mõjutanud tegurid ning vajadusel korrigeerida pingerida. 

20. Hindamiskomisjonil on õigus teha juhatusele ettepanekuid Projektitaotluste toetusemäära või 

toetuse summa vähendamiseks. 

21.  Hindamise tulemusena tekkinud projektitaotluste pingerida koos toetussummadega esitatakse 

hindamiskomisjoni protokollilise ettepanekuna kinnitamiseks juhatusele. Juhul kui juhatus ei saa 

juhatuse liikmete seotuse tõttu otsust vastu võtta, esitatakse see kinnitamiseks liikmete 

üldkoosolekule. 

22.  Juhatusel on õigus teha Projektitaotluse esitaja(te)le ettepanek toetuse määra või toetuse summa 

muutmiseks. Ettepanek kooskõlastatakse kirjalikult vastava Projektitaotluse esitajaga ning 

esitatakse PRIAle, samuti on juhatusel õigus esitada PRIAle informatsiooni võimalike 

valeandmete esitamise kohta. 

23.  Juhatus teavitab pärast rahastamisotsuse tegemist meetme hindamiskomisjoni liikmeid sellest, 

kui juhatuse rahastamisotsus erineb hindamiskomisjoni pingereast. 

24.  Hindamisega seotud isikutel on konfidentsiaalsuse ehk saladuse hoidmise kohustus. 

25.  Hindamiskomisjoni protokollid ei ole avalikud, need on kaitstud Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 

p 12 ja p 17 alusel. 



26. Projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused teeb PRIA. 

27.  KIKO avalikustab tegevuspiirkonna elanikele veebilehel www.kirderannik.ee teabe projektide ja 

nende tulemuste kohta, sealhulgas LEADER-määruse § 28 lõike 3 punktis 2 ja § 29 nimetatud 

ühis- ja koostööprojekti eesmärgi, partnerid ja üldised tegevussuunad, pärast projektitoetuse 

taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt. 

28.  Vaided võtab vastu, vaatab läbi ja vaideotsused teeb PRIA. 

 


