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ÜLDISED VALIKUKRITEERIUMID, MIDA KOHALDATAKSE KÕIKIDELE 

ÜTHEKUULUVUSPOLIITIKA 2014-2020 RAKENDUSKAVA  

PRIORITEETSETELE SUUNDADELE  NING NENDE RAAMES 

TOETATAVATELE MEETMETELE   

I.  Õiguslik raamistik 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 125 lõikele 3 on 

korraldusasutuse ülesanded seoses valikukriteeriumide koostamise ja rakendamisega 

järgmised. Korraldusasutus (või rakendusasutused/rakendusüksused) koostab ja 

(seirekomisjoni poolse) heakskiitmise järel kohaldab kriteeriume, mis: 

i)     tagavad selle, et projektid aitavad kaasa prioriteetsete suundade eesmärkide täitmisele ja 

tulemuste saavutamisele; 

ii) on mittediskrimineerivad ja läbipaistvad; 

iii)     arvestavad sama määruse artiklites 7 ja 8 sätestatud üldpõhimõtteid (võrdsed 

võimalused, säästev areng ja keskkonnahoid). 

 Samuti peab antud sätete kohaselt veenduma enne projekti heakskiitmist, et toetuse 

taotlejal/saajal on haldus-, finants- ja toimimissuutlikkus, mis on vajalik projekti 

elluviimiseks. 

 

II. Valikukriteeriumide seosed rakenduskavaga 

Rakenduskava jaguneb valdkondade kaupa prioriteetseteks suundadeks, mille all on 

määratletud alaeesmärgid ning tulemus- ja väljundnäitajad koos sihttasemetega.  Sellel 

tasandil kinnitatakse eesmärgid, näitajad ja sihttasemed Euroopa Komisjoni otsusega.  

Rakenduskava prioriteetsed suunad viiakse ellu läbi täpsemalt suunatud meetmete, mis 

omakorda jaotuvad meetme tegevusteks. Meetme eesmärgid ja näitajad sätestatakse nii, et 

need oleks kooskõlas rakenduskava prioriteetse suuna eesmärkide ja näitajatega, mis on 

toodud rakenduskavas. Meetmete nimekirja, nende eesmärgid ning väljundnäitajad kinnitab 

Vabariigi Valitsus.  

Seeläbi on tagatud, et panustades meetme eesmärkidesse, panustab projekt  ka rakenduskava 

vastava prioriteetse suuna all määratletud eesmärkidesse ja rakenduskavas toodud näitajate 

sihttasemete saavutamisesse.  
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III.  Üldised projektivaliku kriteeriumid 

Alltoodud kriteeriume kasutatakse kõikide projektide sh investeeringute kava alusel 

rakendatavate projektide, rahastamisvahendite ja rakendusasutuste poolt elluviidavate 

tegevuste valikul.  

1. Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele  

 

 

Selle kriteeriumi raames hinnatakse: 

 

 projekti panust meetme eesmärkidesse, sh projekti tulemuste eeldatavat ulatust 

ning vajadusel tulemuste kestlikkust pärast projekti lõppu; 

 

 projekti panust meetme väljundnäitaja(te) saavutamisse.  

 

2. Projekti põhjendatus 

 

Selle kriteeriumi raames hinnatakse, kas: 

 

 projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud – on olemas probleem, kitsaskoht või 

kasutamata arenguvõimalus;  

 projekti sekkumisloogika on arusaadav, mõjus – projektis ettenähtud tegevused 

võimaldavad saavutada planeeritud väljundid ja tulemused. Nende sidusus 

eesmärkidega ning mõjusus on arusaadavad, võimalusel innovaatilisi lahendusi 

soosivad; 

 

 tegevuste ajakava on realistlik, arvestades mh tegevuste omavahelisi seoseid. 

 

3.  Projekti kuluefektiivsus 

Selle kriteeriumi puhul hinnatakse, kas: 

 ettenähtud tegevused/lahendused on piisavalt kuluefektiivne viis planeeritud 

väljundite/tulemuste saavutamiseks; 

 planeeritud eelarve on  realistlik ja mõistlik -  on selge, milliste arvutuste ja 

hinnangute alusel on eelarve kokku pandud ning planeeritud kulud on 

vajalikud ja mõistlikud, ning on olemas taotleja võimekus täiendavate 

püsikulude rahastamiseks. 
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4. Toetuse taotleja/saaja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia 

Antud kriteerium võib olla nii vastavuskriteerium kui ka valikukriteerium, mille 

rakendamisel kontrollitakse, kas toetuse taotlejal/saajal (ja partneritel kokku) on 

kvalifikatsioon, kogemus, jätkusuutlikus, õiguslik, organisatsioonilised või tehnilised 

eeldused projekti elluviimiseks kavandatud viisil.  

 

5. Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, 

võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või infoühiskonna 

edendamisele) 

Antud kriteeriumi kasutakse siis,  kui see on asjakohane arvestades konkreetse 

meetme iseloomu. 

 


