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IHKK nõustajad 

AEGVIIDU VALD 
Riina Ahven 
riina.ahven@aegviidu.ee 
 

ANIJA VALD 
Ingeldrin Aug 
ingeldrin.aug@anija.ee 

KOSE VALD 
Siiri Kiiver 
siiri@kose.ee 

RAASIKU VALD 
Õnnela Metsaorg 
onnela.metsaorg@raasiku.ee 

KOGU PIIRKOND  
info@idaharju.ee  

Tiina Sergo 
tiina.sergo@idaharju.ee 

+372 56 945 871 

Sille Noor 
sille.noor@idaharju.ee 



	  
Nõustamise	  aeg	  tuleb	  eelnevalt	  kokku	  leppida!	  
Nõustamisel	  võib	  käia	  ka	  mitu	  korda.	  	  
	  
Nõustamine	  on	  kõige	  rohkem	  taotleja	  huvides.	  
	  
Arvestage	  nõustaja	  e;epanekute	  ja	  soovitustega.	  
	  
Arvestage	  piisava	  ajavaruga	  –	  nõustaja	  peab	  jõudma	  teie	  
taotlusdokumendid	  ka	  läbi	  vaadata.	  
	  
NB!	  Nõustamisel	  käimine	  ei	  garanteeri	  toetuse	  saamist.	  
	  
 



Mida nõustaja teeb? 

Nõustamise käigus nõustaja: 
-  tutvub projekti ideega ja täpsustab sobiva 

toetusmeetme; 
 

-  annab nõu dokumentide vormistamise osas lähtuvalt 
meetme ja Leader määruse nõuetest; 
 

-  vaatab üle täidetud taotlusdokumentatsiooni ja 
annab nõustamise kohta kinnituse; 



Nõustamisena ei lähe arvesse: 
¨  e-post nõustajale 5min enne keskööd 
¨  telefonikõne nõustajale peale tööpäeva lõppu 

19.02.2017 
 

NB! Eelneva kokkuleppeta nõustamisest on nõustajal 
õigus keelduda. 
Nõustamise kinnituse väljaandmise üle otsustab 
nõustaja.  



 
 

HINDAMISEST 



Hindamiskomisjon	  

¨  Komisjoni	  koosseis	  selgub	  peale	  projek@toetuse	  
taotluste	  esitamist.	  

¨  esindatud	  kõik	  sektorid	  (avalik,	  era-‐	  ja	  
mi;etulundussektor);	  

¨  igas	  komisjonis	  vähemalt	  üks	  sõltumatu	  
(soovitavalt	  piirkonnaväline)	  liige;	  

¨  Projek@toetuse	  taotleja	  ega	  taotlejaga	  seotud	  
isikud	  ei	  saa	  komisjoni	  töös	  osaleda;	  

¨  IHKK	  juhatus	  ega	  tegevpersonal	  ei	  osale	  
hindajana	  hindamiskomisjoni	  töös;	  

	  
	  



Hindamisest	  veel	  

¨  Komisjonil on õigus (mitte kohustus) külastada 
projektitoetuse taotluse objekte. 
Paikvaatluse eesmärk on kontrollida projektitoetuses oleva 
info vastavust tegelikkusele 

¨  Taotlejal on võimalus oma projekti 10min 
hindamiskomisjoni koosolekul või paikvaatlusel 
tutvustada; 

¨  Komisjonil on õigus (mitte kohustus) tellida vajadusel 
projektitoetuse taotlusele või selle osale eksperthinnang 

¨  Hindepunktide andmisel arvestatakse KÕIKI 
hindamiskomisjonile kasutada olevaid dokumente. 

 



Hindamisprotseduur	  (3)	  

¨  Hindamiskomisjon	  koostab	  pingerea	  koos	  
e;epanekuga	  projek@de	  rahastamise	  kohta	  Ida-‐
Harju	  Koostöökoja	  juhatusele;	  

¨  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatus	  vaatab	  
hindamiskomisjoni	  e;epaneku	  läbi	  ning	  teeb	  
lõplikud	  otsused	  60	  tööpäeva	  jooksul	  arvates	  
projek5toetuse	  taotluste	  esitamise	  tähtajast;	  

	  



Hindamisest veel 

¨  Kvalitfitseerumiskriteerium kõigi projektide 
puhul:                                                                                                    
Taotlus aitab kaasa meetme eesmärkide 
saavutamisele - hinnatakse JAH/EI skaalal.  
Juhul kui hindajatest 50% või rohkem vastab “EI,” 
kõrvaldatakse taotlus edasiselt hindamiselt.  

¨  50% lävend – vähem kui 50% maksimaalsetest 
võimalikest hindepunktidest saanud projekti osas 
PRIA-le projekti rahastamise ettepanekut ei tehta. 



INFOKANALID 

¨  www.idaharju.ee 
 

¨  IHKK infolistid: 
Liikmete infolist 
Teabe list 
 

¨  facebook.com/IdaHarjuKoostookoda/ 
 

¨  youtube.com/IdaHarjuKoostookoda 



Tänan tähelepanu eest! 
 

Tiina Sergo 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 

Tel +372 56 945 871 
E-post: tiina@idaharju.ee 

www.idaharju.ee 


