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Hindamisjuhend määruse „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks 

kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“ jaoks. 

1. Üldisest hindamisest  

Taotluse valikukriteeriumid on tabelis 1. 

 

Tabel 1. Valikukriteeriumid ja osakaalud taotluste hindamisel. 

Valikukriteerium 

 

Osakaal koondhindest 

Projekti tegevuse olulisus jäätmekäitluse korraldamisel 50% 

 

Toetuse saaja omafinantseeringu osakaal 

 

50% 

 

 

2. Taotluse valikukriteeriumid 

2.1. Üldist 

2.1.1 Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub valikukriteeriumide hinnete     summast. 

2.1.2 Valikukriteeriumite arvutamiseks ja taotluse hindamiseks vajalikud sisendandmed peavad 

selguma taotlusest. 

2.1.3 Taotlusi hinnatakse iga valikukriteeriumi lõikes vastavalt osakaalule ja hindamise skaalale. 

Maksimaalne koondhinne on 10. 

2.1.4 Valikukriteeriumide alusel taotlusele antud hindepunktid summeeritakse ning saadud 

punktisummade alusel koostatakse taotluste paremusjärjestus, kus kõrgema hindepunktide summa 

saanud taotlus asetseb eespool. 

2.1.5 Võrdsete hindepunktidega taotluste korral paigutatakse omafinantseeringu valikukriteeriumi 

alusel rohkem punkte saanud taotlus paremusjärjestuses ettepoole. Kui ka see on võrdne, asetatakse 

paremusjärjestuses ettepoole taotlus, mille toetussumma on väiksem. Kui ka see on võrdne, siis 

heidetakse liisku. 

2.2. Projekti tegevuse olulisus jäätmekäitluse korraldamisel – 50% koondhindest. 

2.2.1 Valikukriteerium seab pingeritta määruse alusel toetatavad tegevused, milleks on: 

1) kodumajapidamistes tekkivate biojäätmete kohtkompostimiseks kasutatavate kompostrite 

soetamine; 

2) kodumajapidamistes tekkivate biojäätmete tekkekohal eraldi kogumiseks kasutatavate 

konteinerite soetamine. 

2.2.2 Rohkem hindepunkte saavad valikukriteeriumis need tegevused, mis panustavad rohkem riigi 

jäätmealastesse eesmärkidesse. 

2.2.3 Kui projektis on mitu toetatavat tegevust, saab projekt valikukriteeriumi eest hindepunkti kõige 

kõrgemal hindamise skaalas oleva tegevuse eest. 

2.2.4 Valikukriteeriumi hindamise skaala on 3 või 5: 

5 – kompostrite ja konteinerite soetamine; 

3 – kompostrite või konteinerite soetamine. 

2.3. Toetuse saaja omafinantseeringu osakaal – 50% koondhindest. 

2.3.1 Valikukriteerium hindab omafinantseeringu osakaalu abikõlblikest kuludest. 



2.3.2 Rohkem hindepunkte saavad valikukriteeriumis need taotlejad, kes lisavad nõutavale 

minimaalsele omafinantseeringule omalt poolt rohkem. 

2.3.3 Valikukriteeriumi ühikuks on protsent, mis arvutatakse täisarvu täpsusega. 

2.3.4 Valikukriteeriumi hindamise skaala on 1-5: 

5 – 26 % ja enam; 

4 – 21-25%; 

3 – 16-20%; 

2 – 11-15%; 

1 – 10%. 


