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Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede
Taotluste hindamisjuhend

1. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme raames esitatud taotluste osas viib Tõrva
Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) enne hindamist läbi taotluse ja taotleja vastavuse kontrolli ning
kannab kontrolli tulemused kontroll-lehele.
2. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline
komisjon (sh nimetab kohalik omavalitsus komisjoni esimehe).
3. Enne taotluste hindamist võib komisjon tutvuda taotluses toodud eluruumiga, mille puhul
taotletakse toetust ehitustöödeks.
4. Komisjoni koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete üldarvust.
5. Taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
1) projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
2) spetsialisti töötasu suurus;
3) taotletava toetuse suurus;
4) Lisakriteerium on eelistuskriteerium – taotleja tööandja püsiva majandustegevuse asukoht kohaliku
omavalitsusüksuse tähenduses.
6. Taotlusi hinnatakse kriteeriumi 1, 2 ja 3 puhul skaalal 1-4. Lisakriteeriumi puhul hinnetega 0 ja 2.
7. Komisjon koostab taotlustest hindamise alusel, alates kõrgeima koondhindega taotlusest kuni
madalaima koondhindega taotluseni, pingerea.
8. Taotlused rahuldatakse projektide pingerea alusel kuni taotlusvoorus ettenähtud eelarve
ammendumiseni.
9. Kõikide taotluste hindamised protokollitakse. Protokolli allkirjastavad protokollija ja komisjoni
esimees.
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Hindamiskriteeriumid
I kriteerium
Projekti mõju meetme
eesmärkide saavutamisele

II kriteerium
Taotleja brutotöötasu

III kriteerium
Taotletava toetuse suurus

Lisakriteerium: Taotleja
tööandja püsiva
majandustegevuse asukoht

Hindamiskriteeriumide hindamisaspektid
ning väärtuste määratlused
Hindamisel arvestatakse:
 Kuivõrd oluline ja vajalik on investeering uute
spetsialistide Tõrva valda tulemise ja jäämise
saavutamiseks;
 Kuivõrd aitab projekti elluviimine lahendada
kitsaskohti ja kui palju parandab spetsialisti
elutingimusi.
1
Projekt lahendab kirjeldatud probleemi
vähesel määral.
2
Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud
probleemi ning projekti tegevused
täidavad projekti eesmärke osaliselt
3
2 ja 4 vaheline väärtus
4
Projekti tegevused täidavad projekti
eesmärke ning lahendavad täielikult
kirjeldatud probleemi.
Investeering on igati otstarbekas ja
asjakohane.
Hindamisel arvestatakse:
 Toetust taotleva spetsialisti brutotöötasu
suurust esitamise seisuga, võrreldes maakonna
2019. aasta keskmist antud valdkonna
brutotöötasuga;
1
2019. aasta maakonna keskmine töötasu
2
1,01-1,49 * keskmine töötasu
3
1,5-1,99* keskmine töötasu
4
2* ja rohkem keskmine töötasu
4
2000 – 3000 eurot
3
3000-5000 eurot
2

5000 – 7000 eurot

1

7000-10000 eurot

0

Taotleja tööandja püsiv majandustegevuse asukoht (spetsialisti töökoht) ei asu
Tõrva vallas.
Taotleja tööandja püsiva majandustegevuse asukoht (spetsialisti töökoht) asub
Tõrva vallas.
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