Strateegilise koostööprojektide (innovatsioonialane koostöö ja
heade tavade vahetamine) hindamiskriteeriumid (2017)
projektiettepaneku asjakohasus, võttes arvesse: tegevustüübi
eesmärke ja prioriteete. Kui ettepanek käsitleb horisontaalset
prioriteeti "kaasav haridus, koolitus ja noored", siis loetakse
seda väga oluliseks. Kui ettepanek käsitleb ühte või mitut
„Euroopa prioriteeti riiklikus kontekstis”, nagu on teatanud
riiklik büroo, siis loetakse seda väga oluliseks.


mil määral:

Projekti asjakohasus

-

(kuni 30 punkti)

-

Projekti ülesehituse ja
elluviimise kvaliteet

tugineb projektiettepanek tõelisele ja piisavale
vajaduste analüüsile
on eesmärgid selgelt määratletud ja realistlikud ning
mil
määral
on
käsitletud
neis
osalevatele
organisatsioonidele ja sihtrühmadele olulisi küsimusi
sobib projektiettepanek selleks, et tekitada erinevate
hariduse, koolituse ja noorte valdkondade koostoime
on projektiettepanek innovaatiline ja/või mil määral
täiendab see muid algatusi, mille osalevad
organisatsioonid on juba ellu viinud
toob projektiettepanek ELi tasandil lisaväärtust
tulemuste kaudu, mida üks riik ei suudaks üksi
tegutsedes saavutada



tööprogrammi, sealhulgas asjakohaste ettevalmistus-,
elluviimis-, järelevalve-, hindamis- ja levitamisetappide
selgus, täielikkus ja kvaliteet



projekti
eesmärkide
kokkusobivus



plaanitava metoodika kvaliteet ja rakendatavus



kvaliteedi kontrollimeetmete olemasolu ja asjakohasus
tagamaks, et projekti elluviimine on kvaliteetne, lõpeb
õigeaegselt ja toimub vastavalt eelarvele



mil määral on projekt kulutasuv ja mil määral eraldatakse
selle raames igale tegevusele sobilikud vahendid

(kuni 20 punkti)

ja

plaanitavate

tegevuste

Kui projekti raames on ette nähtud koolitus-, õpetamis- või
õppimistegevus:


mil määral sobib see tegevus kokku projekti eesmärkidega
ja mil määral kaasatakse sellesse sobival arvul osalejaid



kui see on asjakohane, Euroopa läbipaistvuse ja
tunnustamise vahendite ja põhimõtetega kokkusobiva
osalejate õpitulemuste tunnustamise ja valideerimise korra
kvaliteet

•

mil määral:
-

-

Projektimeeskonna ja
koostöökorralduse
kvaliteet

-

(kuni 20 punkti)
•

tõhusate
mehhanismide
organisatsioonide vaheliseks
sidusrühmadega
toimuvaks
teabevahetuseks

•

kui see on asjakohane, mil määral toob ELi
naabruspiirkonna riigist pärit organisatsiooni kaasamine
projekti olulist lisaväärtust (kui see tingimus ei ole
täidetud,
projekti
väljavalimist
ei
kaaluta)



projekti tulemuste hindamise kvaliteet



projekti võimalik mõju:
-

Mõju ja tulemuste
levitamine

on kaasatud projekti sobiv kooslus täiendavatest
osalevatest organisatsioonidest, kellel on profiil,
kogemused ja oskusteave, mis on vajalikud selleks, et
jõuda edukalt tulemusteni projekti kõikide aspektide
puhul
väljendab vastutuse ja ülesannete jagunemine kõikide
osalevate organisatsioonide pühendumist ja aktiivset
osalust
(kui see on konkreetset liiki projekti puhul asjakohane)
on kaasatud projekti organisatsioone erinevatest
hariduse, koolituse ja noorte valdkondadest ning
teistest sotsiaal-majanduslikest sektoritest
on kaasatud projektitegevustesse uusi tulijaid
olemasolu
osalevate
ja teiste asjaomaste
koordineerimiseks
ja

osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti
ajal ja projekti lõppedes
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa
tasandil muudele kui projektis otseselt osalevatele
organisatsioonidele ja isikutele



tulemuste levitamise plaani kvaliteet: nende meetmete
asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on jagada projekti
tulemusi osalevate organisatsioonide seas ja mujal



kui see on asjakohane, mil määral on projekti taotluses
kirjeldatud
seda,
kuidas
koostatavad
materjalid,
dokumendid ja salvestised tehakse vabalt kättesaadavaks,
kuidas neid tutvustatakse avatud litsentside kaudu, ning
samuti
seda,
et
nendega ei
kaasne
mingeid
ebaproportsionaalseid piiranguid



projekti jätkusuutlikkuse tagamise plaani kvaliteet:
projekti suutlikkus avaldada jätkuvalt mõju ja tuua
tulemusi
ka
pärast
ELi
toetuse
ärakasutamist

(kuni 30 punkti)

Kokku on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Toetada saab ainult neid projekte, mis
koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest
võimalikust punktide arvust.

