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Hindamiskriteeriumid

Struktuuritoetuse seadus Taotlemise määrus

Seirekomisjoni valikukriteeriumite juhend

TAT sätestab valikukriteeriumid ja –
metoodika, mis on 
mittediskrimineerivad ja arvestavad 
artikkel 7 põhimõtetega.

Rakendatakse TAT määruses sätestatud 
valikukriteeriume ja –metoodikat, mis on 
kooskõlas rakenduskava seirekomisjonis 

kinnitatuga.

Projekti mõju läbivatele teemadele 
on üks üldiseid valikukriteeriume.



Hindamiskriteeriumid

• TAT määratleb mõju läbivatele teemadele

• Projekti valikul hinnatakse, kas projekt avaldab TATis määratletud mõju 
läbivatele teemadele. 

• Nt: Mõju on positiivne. Teenuse osutamisel arvestatakse meeste ja naiste
erineva lähteolukorra, võimaluste ja vajadustega. Samuti arvestatakse
tegevuse elluviimisel puuetega noorte erivajadusi, kohandades
nõustamisteenust vastavalt nende vajadustele ning tagades puuetega
inimeste ligipääs nii digitaalsele kui paberkandjal esitatavale
informatsioonile. Tegevused viiakse läbi eesti ja vene keeles.



Head praktikad – Eesti

• Archimedes – ASTRA hindamisjuhend/hindamiskriteeriumid

• Tegevuse suunatus riiklike ja asutuse strateegiliste eesmärkide 
täitmisele, sh meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisele ning 
säästvale arengule, kvalitatiivse mõjuga muudatuste saavutamisele 
ning teadus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse kasvule



Head praktikad – miinimumnõuded Poolas

• Tehnilise kontrolli raames

• 6 jah-ei küsimust, rahuldamiseks vähemalt kahele jaatav vastus

• Eelis: sunnib taotlejal ja hindajal mõtlema soolise võrdõiguslikkuse
edendamise põhimõtetele läbivalt kogu projekti kontekstis.

• Küsimused:
• Kas projekti tausta (vajaduste) kirjelduses on analüüse meeste ja naiste olukorra ja

vajaduste kohta, mis vastavad projekti sekkumise valdkonnale ja/või ulatusele, ja mis
võimaldavad nähtavale tuua võimalikke soolise ebavõrdsuse olukordi?

• Kas meeste ja naiste olukorra analüüsides on kvantitatiivseid andmeid, mis tõestavad
soolise ebavõrdsuse puudumist projekti sekkumise valdkonnas või ulatuses?



Head praktikad – miinimumnõuded Poolas

• Kas sugude kaupa esitatud andmed, mida kasutatakse projekti vajalikkuse
põhjenduses, on seotud projekti ulatuse ja projekti sekkumise valdkonnaga?

• Kas planeeritud projekti tegevused on suunatud projekti sekkumise valdkonnas ja/või
ulatuses esineva soolise ebavõrdsuse vähendamisele ja/või meeste ja naiste
erinevate vajaduste arvestamisele?

• Kas projekti kavandatavad tulemused on esitatud sugupoolte kaupa ja näitavad, millist mõju
projekti tegevused avaldavad meeste ja naiste igapäevaelule projekti sekkumise ulatuse ja
valdkonna piires?

• Kas projekti juhtimises järgitakse soolise tasakaalustatuse põhimõtet?
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