
Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 21.04.2022 määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" § 25 lg 1 alusel

HUVIHARIDUSE ARENGUTOETUSE TAOTLUSTE HINDAMISJUHEND
 

Üldine hindamispunktide andmise loogika: 

Iga kriteeriumi puhul on koostatud 6-astmeline skaala, kus hinnangud on järgmised: 

5 – Esitatu on kõrgetasemeline ja silmapaistev. 

4 – Esitatu vastab ootustele, kuid esineb üksikuid mittepõhimõttelisi puudujääke ja/või ebatäpsuseid. 

2 – Esitatu sisaldab olulistes küsimustes puudujääke ja/või ebatäpsuseid.  

3 – Esitatu vastab valdavalt ootustele. Mittepõhimõttelistes küsimustes esineb mõningaid puudujääke ja/või ebatäpsusi. 

1 – Esitatu sisaldab hulgaliselt olulisi puudujääke ja/või ebatäpsusi. 

0 – Esitatu ei sisalda küsitud infot või see jääb arusaamatuks. 



HUVIHARIDUSE ARENGUTOETUSE TAOTLUSE HINDAMISJUHEND 

KRITEERIUM SKAALA IDEAALTASEME SÕNASTUS
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Kokku 100

4) Arendustegevuse kogueelarve 

realistlikkus ja plaanid riskide 

maandamiseks

Eelarve on detailselt tegevuste kaupa lahti kirjutatud ja realistlik. Tegevuste elluviimiseks on planeeritud 

lisarahastuse ja omafinantseeringu allikaid ning need on piisavad. Riskide kirjeldus on põhjalik ja 

läbimõeldud, nende maandamismeetmed on realistlikud.

1) Planeeritava arendustegevuse 

vajaduse, mõju ja kasusaajate 

ning arenguvajaduse 

kaardistamiseks tehtud 

eeltegevuste kirjelduse selgus

Organisatsiooni või tegevusvaldkonna arenguvajadus on taotluses põhjalikult kirjeldatud. Eeltegevused 

on selgelt kirjeldatud ning need vastavad vajadustele. Arendustegevustest kasusaajate prognoos on 

asjakohane ning vastavuses taotletava toetuse suurusega. Planeeritav arengutegevus toetab või viib ellu 

Tartu huvihariduse arengueesmärke. Arendustegevuse toetamine on teiste taotluste kontekstis väga 

oluline. 

2) Arendustegevuse eesmärkide, 

algtaseme ja soovitud lõpptaseme 

kirjelduse selgus ning valitud 

mõõdikute vastavus eesmärkidele

Arendustegevuse eesmärgid, olemasolevad algtasemed ja soovitud lõpptasemed ning nende täitmise 

mõõdikud on taotluses põhjalikult kirjeldatud. Taotluses väljatoodud mõõdikud mõõdavad eesmärkide 

saavutamise taset ning on mõõdetavad. Soovitud lõpptasemed on arendustegevusele kohaselt 

ambitsioonikad, kuid samal ajal realistlikud.

3) Tegevusplaani ja ajakava 

realistlikkus ning arendustegevuse 

elluviijate võimekus

Arendustegevuse ajakava on terviklik ja põhjalik. Ajakava on taotlusvooru eesmärke arvestades mõistlik 

ning tegevuste elluviimise ajakava on realistlik. Arendustegevuse elluviijaid on piisavalt ja nad on 

kompetentsed tegevuste kvaliteetseks elluviimiseks. Tööjaotus on arusaadav ja läbimõeldud. 

Arendustegevuse elluviijatel on nende vastutada olevas töölõigus varasem sarnaste projektide elluviimise 

kogemus.


