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Nõuded valikukriteeriumitele

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.



Projektide üldised valikukriteeriumid

Puuetega 
inimeste 

juurdepääs

Võrdne 
kohtlemine

Sooline 
võrdsus

Kohaldatakse kõikidele ÜKP 2014-2020 
rakenduskava prioriteetsetele suundadele ning 

nende raames toetatavatele meetmetele

Kriteerium 5. Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, 
keskkonnahoiule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või 
infoühiskonna edendamisele)



Projektitaotluste hindamismetoodikad 
Taotluste tehniline kontroll

Hinnatakse projektitaotluse vastavust üldistele valikukriteeriumitele 

Kas tegevuste kavandamisel on järgitud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtet? Kas taotlus sisaldab:

• andmeid eri soost /rahvusest /vanuses sihtrühmasiseste gruppide olukorra kohta 
sekkumisvaldkonnas;

• ebasoodsamas olukorras oleva rühma puhul ilmnevate barjääride ja takistuste kohta;

• eesmärke ja tegevusi soolise võrdsuse edendamiseks ja võrdse kohtlemise, sh 
ligipääsetavuse tagamiseks;

• teavet võrdsete võimaluste edendamiseks vajaliku kompetentsi tagamise kohta; 

• tegevusi läbivasse teemasse panustamise seireks ja enesehindamiseks;

• hinnangut projekti tegevuste mõju kohta võrdsete võimaluste edendamisele (kavandatud 
tegevused ja loodetud tulemus on selgelt esitatud).



Projektitaotluste hindamismetoodikad 

Taotluste sisulise kvaliteedi hindamine

Kas projekt avaldab TATis määratletud mõju läbivatele teemadele? 

• Hinnatakse projekti panust naiste ja meeste võrdsuse edendamisse, 
võrdse kohtlemise tagamisse ning puuetega inimeste 
juurdepääsetavuse suurendamisse meetme /meetme tegevuse 
eesmärkide raames. 

• Valikukriteeriumi 5 „Projekti mõju läbivatele teemadele“ osakaal 
koondhindest ei tohiks olla väiksem kui 10%



Näide
Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi 
hõives osalemiseks

Projekti toetatavad tegevused: pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult
eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle
aitamiseks;

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest: sihtgrupi 
analüüs soo, rahvuse lõikes. Kui palju mehi /naisi? Millised barjäärid on 
naistel ja millised meestel (sh eri vanuses, puudega, eri rahvusest)?

Projekti eesmärk ja tulemused: projektis osalenud inimeste osakaal soo 
järgi, kes on asunud peale projektist lahkumist tööle, sh füüsilisest isikust 
ettevõtjana ............%



Näide
Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives 
osalemiseks

Sooline võrdsus (kas projekti lõpptulemus mõjutab meeste ja naiste 
olukorda ühiskonnas) (jah/ei)

a) Projekt sisaldab tegevusi, mis panustavad otseselt soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisse (nt tegevused, mis on suunatud 
alaesindatud soogrupile, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse 
kohtlemise alase teadlikkuse tõstmine jmt)

b) Projekt panustab soolise võrdõiguslikkuse edendamisse läbi 
sooküsimuste lõimimise projekti ettevalmistamisse, rakendamisse ja 
seiresse



Näide. 
Meede: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives 
osalemiseks

Võrdne kohtlemine (jah / ei)

Kirjeldada, kuidas on projekti ettevalmistamise ja rakendamise ajal 
tagatud:

a) erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine;

b) puudega inimeste võrdne kohtlemine;

c) võrdne kohtlemine sõltumata inimese soost, rassist või rahvuslikust 
kuuluvusest; usutunnistusest või veendumusest või seksuaalsest 
sättumusest



Üldised näitajad (ESF projektid)
Kas projekti üheks eesmärgiks on naiste jätkusuutliku osaluse ja 
edu tagamine tööhõives?

- lapsehoiuteenused, hooldusteenused eakatele, et vähendada naiste 
hoolduskoormust ja võimaldada osalemist tööhõives 

- peresõbralike töökeskkondade ja paindlike töövormide arendamine

- spetsiaalselt naistele suunatud koolitused ja nõustamised 
ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtete laiendamiseks

- naiste kutse- ja ametialaste valikute avardamine-
mittesoostereotüüpsete karjäärivalikute soodustamine

- naiste osaluse suurendamine IT ja tehnoloogia erialadel   



Mõjude hindamine sugupoolte aspektist

peab andma vastused küsimustele:

• kas ja kuivõrd kavandatud tegevuste oodatavad tulemused ja 
mõjud säilitavad, suurendavad või vähendavad naiste ja 
meeste vahelist sotsiaalset ebavõrdsust

• kaotavad või aitavad kaasa stereotüüpidest ja tavadest 
tulenevate barjääride kaotamisele ja edendavad soolist 
võrdõiguslikkust



Kriteerium 1.1. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus hariduses, 
teaduses ja tööturul

Kriteeriumit iseloomustavad järgmised pidepunktid:

• poiste ja tüdrukute, naiste ja meeste osakaal hariduse ja 
teaduse erinevatel tasemetel ja valdkondades;

• naiste ja meeste positsioon tööturul (nt tööhõive määr, 
mitteaktiivsus ja osaajaga töötamine ning nende põhjused, 
ameti- ja tegevusaladele jagunemine, ettevõtlusega 
tegelemine jms);

• naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe (palgalõhe ka nt 
valdkondade, ametialade, piirkondade lõikes).



Kriteerium 1.2. Naiste ja meeste pikk ja kvaliteetne elu

Kriteeriumit iseloomustavad järgmised pidepunktid:

• naiste ja meeste keskmine eeldatav eluiga;

• naiste ja meeste tervena elatud eluaastad;

• hüvitiste ja toetuste saajate sooline jaotus;

• riigi poolt pakutavate või toetatavate teenuste tarbijate ja neist kasu 
saajate sooline jaotus;

• allpool vaesuspiiri elavate elanike sooline jaotus;

• perevägivalla, seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse juhtumite arv ning 
ohvrite sooline jaotus.



Kriteerium 1.3. Naiste ja meeste võrdne osalemine
otsustusprotsessis

Kriteeriumit iseloomustavad järgmised pidepunktid:

• naiste ja meeste osakaal valitavates/nimetatavates organites; 
naiste ja meeste osakaal juhtivatel 
ametikohtadel/positsioonidel;

• naiste ja meeste osakaal kodanikuühendustes;

• Eesti esindamine rahvusvahelisel tasandil.



Tänan tähelepanu eest!

Liivi Pehk

Liivi.pehk@svv.ee

Merit Ulvik

Merit.ulvik@svv.ee
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Võrdõigusvoliniku kantselei
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