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TÄNA 

!   SUUR PLAAN - mis tehtud, 
mis teoksil? 

!   Täpsem plaan - kuidas 
olemasolevat kohendada? 

!   Hindamise ja seire süsteem - 
mis see on ja millist TEIE 
tahate? 



Pikk protsess 

!   2013 aug. hindas Sakkeus perioodi 2010-2013: 

-  tulemused ja mõju 

-  strateegia ja rakendusmehhanismide kvaliteet 

-  hindamise ja seiresüsteem 

-  IHAKAKAA tegevuse läbipaistvus 

!   2014 alguses hindasid projektide mõju läbi küsitluse need, kelle projektid said toetust 

1 FIE, 33 MTÜ’d, 7 OÜ’d, 2 SA’d, 4 KOVi ning projekte 83) 

-  kas piirkonna kitsaskohtades on toimunud muutusi? 

-  kas ootused kohalikule tegevusgrupile on täitunud? 

-  milised probleemid esinesid projeki elluviimise käigus? 

-  kas projekt aitas kaasa IHKK piirkonnas huvitegevuse kättesaadavusele, 
külastatavusele, töökohtade loomisele, teenuste tarbijate arvu kasvule jne ?  

-  millised on ootused uueks rahastusperioodiks? 

!   Vesterra OÜ võtab senitehtu kokku ja pakub välja hindamise- ja seiresüsteemi 

!   IHKK kirjutab kokku strateegia 



Kuidas olemasolevat kohendada 

Olemas Tarvis 

Kogemus struktuuri “visioon-eesmärgid-
meetmed -indikaatorid” loomisest 

Sõnastada visioon ja eemärgid; 
Luua seosed eesmärkide ja indikaatorite 
vahel; 
Leppida kokku sihttasemed 
 
 

Projektitaotluste menetlemise kord, sh 
hindamikriteeriumid, protseduurid, 
hindamiskomisjoni moodustamine, 
teavitamine, vaiete lahendamine jms 

Luua süsteem eesmärkide saavutamise 
perioodiliseks hindamiseks; 
Vaadata üle projektide 
hindamiskriteeriumid (JOKK vs sisukus) 
Luua strateegilistest eesmärkidest ja 
indikaatoritest tulenevalt sellised seosed ja 
vormid, mis annavad võimalikult väikese 
askeldamisega võimalikult palju 
informatsiooni: 
-  Taotlusvormis antakse lubadusi JA 
eeltäidetud aruandevormis kirjeldatakse 
nende täitmist (seos PRIA vormiga?) 
-  Otsustada iga-aastase üldküsitluse 

vajalikkus; 
-  Otsustada IHKK aasta-aruande eesmärk ja 

sisu 

Taotlusvormide koostamise ja kasutamise 
kogemus 

Väljundite, tulemuste ja mõjude hindamise 
küsimustiku koostamise, sellele vastamise 
ning tulemuste analüüsi kogemus 

PRIA projektiaruande ja seirearuande 
täitmise kogemus 

MTÜ IHKK aastaaruande koostamise 
kogemus 

Seda teete sisu mõttes 
hiljem, kuid hea on ette 

teada, kuidas neid 
kasutatakse 

Sellega alustame täna: 
mõisted ja teie tahtmised 



seire ja hindamise 
süsteem 

!   Hindamisobjekt 

-  projekt 

-  strateegilise eesmärgi poole liikumine 

-  periood (aasta, strateegiaperiood) 

-  IHKK tegevus piirkonna hüvanguks 

!   Hidamiskriteeriumid, indikaatorid hindamisobjektide lõikes 

!   Hindajad 

-  RAHASTAJA: PRIA 

-  ADMINISTRAATOR: IHKK 

-  TEOSTAJA: PROJEKTI ELLUVIIJA 

-  KASUSAAJA: KELLE JAOKS PROJEKT ON ELLU KUTSUTUD 

!   Protseduurid ja vormid 

!   Tagasiside ja teavitamine 

midagi 
vaadeldakse, 
jälgitakse 

selle kohta 
avaldatakse 
arvamust 

SIIN EI OLE MIDAGI 
KAUBELDA, SEST RAHASTAJA 

TAHAB KÕIGI NENDE 
HINDAMIST 

Kui sisu poolest eesmärgid 
paigas, saab neid kirjutada 

LEPIME TÄNA KOKKU, KES UUEL 
PERIOODIL ON KAASATUD, siis 

saab protseduuride ja 
vormidega töötada 



objektid ja hindajad 

objekt/ 
hindaja kasusaaja teostaja IHKK PRIA 

projekti 
valimine X X 

projekti 
tulemused X X X x 

strat. eesmärgi 
saavutamine X X X X 

periood X X X X 

IHKK tegevus X X 

Kui eesmärgiks Rahastaja rahuldamine, siis X 
Kui eesmärgiks piirkonna edendamine ja kaasamine, siis LISAKS X 

Räägime läbi mõlema versiooni eelised  ja puudused 



Juhul kui X, kuidas? 

objekt  hindaja kasusaaja teostaja IHKK PRIA 

projekti 
valimine 

Idee-
konkurss 

Projekti-
taotlus 

Hindamis-
komisjon 

projekti 
tulemused 

Projekti 
aruanne/
Püsimustik 

Projekti 
aruanne 

Projekti 
aruanne 

Projekti 
aruanne 

strat. eesmärgi 
saavutamine Küsimustik Küsimustik IHKK (aasta) 

aruanne 
Välishindamine 
perioodi lõpus? 

periood Küsimustik Küsimustik IHKK (aasta) 
aruanne 

Seirearuanne, 
Välishindamine 
perioodi lõpus? 

IHKK tegevus Küsimustik Küsimustik IHKK (aasta) 
aruanne 

Välishindamine 
perioodi lõpus? 

Räägime läbi küsimustiku kasutatavuse ja IHKK aruande sisu 



Millised küsimused seirest ja 
hindamisest on praeguseks 

tekkinud? 



Teavitamine ja tagasiside -  
kuivõrd ja millesse 

kedagi peab kaasama? 



–Butler Yates, The Oculatum 

Kõledast 

talvest 

sünnib 

viljakas kevad 


