
SPORDI VALDKONNA TAOTLUSTE HINDAMISJUHEND
  Kinnitatud 17.06.2022

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. 
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3) spordi väikeprojekti teavitusplaani 

selgus ja asjakohasus, kavandatud 

osalejate ja pealtvaatajate arv

Teavitusplaanis on välja toodud kõik olulisemad sihtgrupid ning nendeni jõudmise kanalid on 

asjakohased ja aitavad kaasa sihtgruppideni jõudmisele. Planeeritud osalejate ja/või pealtvaatajate arv 

on realistlik ja piisav projekti kvaliteetseks elluviimiseks. 

4) spordi väikeprojekti kogueelarve 

realistlikkus

Projekti eelarve on detailselt tegevuste ja kulutuste kaupa lahti kirjutatud ning realistlik. Linna toetuse 

kasutamine kululiikide lõikes on asjakohane. 

Spordi väikeprojekti vastavus 

prioriteedile 

Seos väikeprojekti ja prioriteedi vahel on asjakohane ning selgelt ja täpselt lahti kirjutatud. Kui seos 

väikeprojekti ja prioriteedi vahel jääb ebaselgeks või ei vasta prioriteedile, siis saab taotleja selles 

kategoorias 0 punkti.

1) spordi väikeprojekti eesmärgi 

(sealhulgas sündmuse positsiooni 

kogu Tartu spordisündmuste pildis) 

kirjelduse selgus

On hästi arusaadav, mida, kellele ja miks korraldatakse. Selgelt on välja toodud projekti eesmärk ning 

selle roll Tartu spordielus. Projektil on oluline roll Tartu linna spordielus. Projekti toetamine on teiste 

taotluste kontekstis väga oluline. 

2) spordi väikeprojekti tegevuskava 

kirjelduse selgus

Projekti tegevuskava on selge, hästi läbi mõeldud nii eel-, põhi- kui ka jätkutegevuste osas ning annab 

kindlust, et projekt suudetakse edukalt ellu viia.
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3) spordi suurprojekti teavitusplaani 

selgus ja asjakohasus, kavandatud 

osalejate ja pealtvaatajate arv ning 

elluviijate võimekus

Teavitusplaanis on välja toodud kõik olulisemad sihtgrupid ning nendeni jõudmise kanalid on 

asjakohased ja aitavad kaasa sihtgruppideni jõudmisele. Planeeritud osalejate ja/või pealtvaatajate arv 

on realistlik ja piisav projekti kvaliteetseks elluviimiseks. Projekti meeskond on piisav ja kompetentne 

(sh varasema kogemusega) projekti kvaliteetseks elluviimiseks ning elluviijate tööjaotus on 

asjakohane. 

4) spordi suurprojekti kogueelarve 

realistlikkus

Projekti eelarve on detailselt tegevuste ja kulutuste kaupa lahti kirjutatud ning realistlik. Linna toetuse 

kasutamine kululiikide lõikes on asjakohane. 

1) spordi suurprojekti eesmärgi selgus 

ja rahvusvahelise mõõtme või spordi 

suurprojekti spordi valdkonna ja Tartu 

linna jaoks (sealhulgas sündmuse 

positsiooni kogu Tartu 

spordisündmuste pildis) olulisuse 

kirjelduse selgus

On hästi arusaadav, mida, kellele ja miks korraldatakse. Projekti eesmärk on selgelt välja toodud ning 

projektil on Tartu spordielus väga oluline roll. Projekt aitab kaasa Tartu linna tuntuse suurendamisele 

ning on rahvusvahelise mõõtmega või aitab muul moel kaasa tervisesõbraliku linna kuvandi loomisele. 

Projekti toetamine on teiste taotluste kontekstis väga oluline. 

2) spordi suurprojekti tegevuskava 

kirjelduse selgus

Projekti tegevuskava on selge, hästi läbi mõeldud nii eel-, põhi- kui ka jätkutegevuste osas ning annab 

kindlust, et projekt suudetakse edukalt ellu viia.


