
Kinnitatud 

SA EPI Fond nõukogu  

26.11.2018.a otsusega 

 protokoll nr. 2018/06 

SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 

Riigi lisaeelarvest antud toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise projektikonkursi 

projektitaotluse tingimused. 

 

Toetatavad tegevused  

Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:  

1) Investeeringud hoonetesse ja taristusse, eesmärgiga tagada hoonete funktsionaalsus, ligipääsetavus 

ning vähendada hoonete majandamisega seotud püsikulusid;  

2) Investeeringud ja soetused, mis aitavad taotleval organisatsioonil tõsta organisatsioonide 

haldusvõimekust, tõsta teenuste kvaliteeti ja suurendada omatulu. 

3) Spordivahendite soetamine,  

Tingimused taotlejale ja taotlusele  

• Taotleja saab olla juriidiline isik;  

• Raha kasutamise periood on alates taotleja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahelise lepingu 

sõlmimisest kuni 30.11.2019;  

• Taotletav toetuse summa investeeringuteks saab olla kuni 40 000 eurot;  

• Taotletav toetuse summa soetusteks saab olla kuni 10 000 eurot;  

• Taotletav toetuse summa spordivahenditeks saab olla kuni 15 000 eurot;  

• Omafinantseeringu minimaalne osakaal soetustest peab olema vähemalt 20 % 

• Omafinantseeringu minimaalne osakaal investeeringuteks peab olema vähemalt 5 % 

• Kulud investeeringu projekti kaasatud välisekspertidele võivad olla  kuni 10 % kogu projekti 

maksumusest. 

Taotlusvooru ajakava  

• Taotluste esitamise tähtaeg on 11.01.2019 kl 17.00;  

• Menetlemise tähtaeg kuni 08.03.2019 (40) tööpäeva;  

• 10 tööpäeva jooksul toimub taotluse nõuetele vastavuse kontroll;  

• Vajadusel anname teada puudustest taotluses, tähtaeg täienduste ja täpsustuste esitamiseks kuni 20 

tööpäeva;  

• Järgneb hindamine Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogus;  

• Iga projekti eelhindamist teostab vähemalt 3 nõukogu liiget. 

Taotleja saab eraldatud toetust kasutada EPIFondiga sõlmitud toetuslepingu alusel. 

 

 

 

 



Hindamine - kriteeriumid Iga kriteeriumi hinnatakse skaalal 1-10, alakriteeriumid:  

 

Hindamise 

aspekt  
Kriteerium  Selgitus  

Osakaal 

%  

Hinne 

(min.1 ja 

max.10 

punkti) 

Hinnatava 

kriteeriumi  

tugevuse ja 

nõrkuse 

selgitus 

1. Projekti 

mõju 

1.1. Tegevuse, 

investeeringu 

ja/või soetuse 

vajaduse 

põhjendatus 

 millise puuetega inimeste jaoks olulise 

eesmärgi jaoks investeeringut ja/või soetust 

kasutatakse ehk mida projekti teostamisega 

saavutatakse; 

 milline on tänane olukord ja mis muutub 

paremaks; 

 on esitatud põhjendatud arvutuskäik 

investeeringu mõju kohta. 

Minimaalne hinne kui investeeringu ja/või 

soetuse vajadus ei ole veenvalt põhjendatud ja 

tuvastatav.  

Maksimaalne hinne kui  

 investeeringuga ja/või soetusega 

tagatakse osutatava teenuse jätkamine  

 paraneb oluliselt organisatsiooni 

tegevusvõimekus. 

40   

1.2. 

Jätkusuutlikkus 

kuidas tagab taotleja investeeringu ja/või soetuse 

jätkusuutlikkuse, sh kas investeeringu järgselt on 

organisatsiooni tegevuse või teenuse osutamise 

jätkusuutlikkuse tagamiseks vaja täiendavaid 

toetusi sh püsikulude katmiseks (kui lisanduvad 

püsikulud, siis millest kaetakse). 

Minimaalne hinne kui saadud toetus ei lahenda 

olemasolevat probleemi ja on vajalik täiendavat 

toetust või pole näidatud, kuidas kaetakse 

tekkind püsikulud. 

Maksimaalne hinne, kui saadud toetus lahendab 

olemasoleva probleemi ja näidatakse, kuidas 

kaetakse püsikulud. 

20   

1.3. Toetatud 

tegevuse mõju 

määr 

kui suur on mõju puuetega inimeste esindus- ja 

huvikaitsevõrgustikule  

Minimaalne hinne kui puudub mõju puudega 

inimeste puuetega inimeste esindus- ja 

huvikaitsevõrgustikule sh tegevus- ja 

osalusvõime arendamisele ning kasusaajateks on 

vaid org. liikmed. 

Maksimaalne hinne kui projekt suurendab 

puudega inimeste esindus- ja 

huvikaitsevõrgustikule arengut olulisel määral sh 

tegevus- ja osalusvõimet. Paraneb org. tegevus, 

mis on suunatud puuetega inimeste kogu 

sihtrühmale. Projekt toetab Eesti Puuetega 

Inimeste Koja võrgustiku rolli esindus- ja 

huvikaitseorganisatsioonina. Projekt arendab 

esindus ja huvikaitsevõrgustikku tervikuna.    

10   

 1.4. Oma- 

ja/või 

kaasosaluse 

määr projektis 

 milline on taotleja omapoolne rahaline 

omaosalus ja millest see kaetakse (esitada 

kinnituskiri); 

 KOV toetus, sh täiendavad lisavahendite 

osakaal. 

Minimaalne hinne kui omaosalus või 

kaasfinantseering on käesolevates tingimustes 

sätestatud miinimum määr. 

10   



Maksimaalne hinne kui lisaks 

omafinantseeringule on kuni 10% investeeringust 

kaetud kaasfinantseeringu poolt (näiteks KOV 

poolt). 

2. Projekti 

ettevalmist

us ja 

elluviimine 

 

 

2.1. Projekti 

ettevalmistuse 

kvaliteet 

Minimaalne hinne kui reaalne tegevuskava ja 

ajakava puuduvad.  

Maksimaalne hinne kui tegevused ja 

finantsplaneerimine on arusaadavalt ja 

realistlikult lahti kirjutatud.  

10   

2.2. Projekti 

teostatavus 

Minimaalne hinne kui projekti teostamiseks 

puuduvad vajalikud kogemused, oskused ja 

vahendid. Eelarvekulud on ebaloogilised ja ei 

toeta planeeritud tegevusi ja eesmärke. Puuduvad 

kokkulepped/tagatised/garantiid, mis tagaks „ellu 

kutsutu“ jätkusuutlikkuse. 

Maksimaalne hinne kui projekti teostamiseks 

on olemas loogiliselt koostatud ja lahtikirjutatud 

eelarve, mille abikõlblikud kulud on 

põhjendatud, mõistlikud ja projekti elluviimiseks 

vajalikud ning toetavad planeeritud tegevusi ja 

eesmärke, garanteeritud oskuste ja kogemustega 

meeskond, osatakse näha projekti elluviimisega 

seotud riske ja nende maandamise võimalusi. 

Teenuse või keskuse käivitamisel tagatakse selle 

jätkusuutlikus. 

10   

Projektitaotlus ei kvalifitseeru, kui ta saavutab alla 50 % maksimaalsetest hinde-punktidest. 

Projekti mõju hindamisel hinde andmise kriteeriumid (min.1 ja max.10 punkti): 

10 – investeeringut ja/või  soetust vajatakse selleks, et: 

1. Hoida kokku püsikuludelt ja tagada efektiivsem energiakasutus 

2. Teenida omatulu  

3. Muuta tegutsemise keskkond puudega inimesele ligipääsetavaks. 

4. Tõsta puuetega inimestele pakutavate teenuste kvaliteeti (sh spordivahendid). 

8 - investeeringut vajatakse selleks, et vältida ehitise/hoone põhikonstruktsioonide riknemist ja/või  soetust kuna 

tulemuslikuks teenuse osutamiseks ja/või org. tegutsemiseks vajalik seade puudub või on amortiseerunud. 

5 - investeeringu ja/või  soetuse tegemine pole küll „kriitiliselt“ vajalik, kuid parendab teenuse/tegevuse kvaliteeti ja 

efektiivsust ning soetusmaksumuse ja „kvaliteedi suhe“ on paigas. 

1 - kui investeeringu ja/või soetuse vajadus ei ole veenvalt põhjendatud (sh kogused ja hind) ja/või kui investeeringu ja/või 

soetuse jätkusuutlikus ei ole tagatud 

Taotluse rahuldamise otsuse tegemine  

• Rahuldamisele kuuluvad taotlused vastavalt hindamisel saadud punktide pingereale kuid, mis on saanud vähemalt 50% 

võimalikust punktide arvust.  

• Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu võib teha ettepaneku taotluse osaliseks või lisa tingimusega rahuldamiseks. 

Taotlus tuleb esitada juures oleval taotlusvormil: 

  



EESTI PUUETEGA INIMESTE FONDI TOETUSE TAOTLUS 

 

Toetuse taotleja 

1. Nimi  

 

Toetuse saaja  

2. Nimi  

3. Registrikood  

4. Juriidiline aadress  

5. Postiaadress  

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank*  

7. Esindaja nimi ja ametikoht  

*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad. 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi  

9. Telefon  

10. E-posti aadress  

11. Projekti nimetus  

12. Toetuse kasutamise ajavahemik  

13. Projekti üldmaksumus  

14. EPIFondilt taotletav summa  

15. Omafinantseeringu summa  

16. Kaasfinantseeringute summa  

 

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID: 

LISA 1 – Projekti tulude-kulude eelarve  

Eelarve kohustuslikud osad: Tulude poolel EPIFondilt taotletav summa, omafinantseeringu summa, 

kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud summad; kulude poolel tegevuste ja kulude 

nimetused, summad kulugruppide lõikes ja projekti üldmaksumus. 

LISA 2 – Projekti lühikirjeldus  

Kohustuslikud osad: projekti sisuline kokkuvõte, eesmärgid ja sihtgrupp, projekti oodatavad mõõdetavad 

tulemused, projekti jätkusuutlikus, kavandatud tegevused ajalises järjestuses. 

 

Soovin toetuse kasutamise lepingu allkirjastada digitaalselt 

 



Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged: 

Toetuse taotleja esindaja nimi ja ametikoht Allkiri (taotluse võib allkirjastada ka 

digitaalselt) 

Kuupäev 

   

NB! Taotluse allkirjastamisega annab toetuse taotleja nõusoleku, et otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise 

kohta tehakse talle teatavaks Eesti Puuetega Inimeste Fondi veebilehel avaldamisega. 

 

EESTI PUUETEGA INIMESTE FONDI TOETUSE TAOTLUSE  

LISA 1 

 

PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE 

TULUD  KULUD 

Tulu liik  

(finantseerijate lõikes) 

Taotletav 

summa 

Eraldatud summa / 

vastamise tähtpäev 

 Kulu liik Summa 

           

Omafinantseering    Omafinantseering  

Kaasfinantseeriad     1) Kaasfinantseering  

 

TULUD KOKKU   KULUD KOKKU  

 

EESTI PUUETEGA INIMESTE FONDI TOETUSE TAOTLUSE  

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 

1. Projekti sisuline kokkuvõte 

 

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

Otsene sihtgrupp:  

Kaudne sihtgrupp: 

3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

4. Projekti jätkusuutlikus 

5. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 

 

 

 



LISA 2 ERALDISE KASUTAMISE LEPINGULE NR …  
 

ERALDISE KASUTAMISE KOONDARUANDE VORM 
 

Tegevusaruanne  
 

Planeeritud tegevuse 
kirjeldus 

Tegevuste seis aruande 
esitamise kuupäevaga 

Tegevustega seotud kulu 
(eur) 

   

   

   

 
NB! Lühi kirjeldus (lisades pildid või video), mis oli(d) probleem(id), mille  lahendamiseks toetust küsiti 
ja mis tehtud tegevustega paremaks läks. 

 
 
Eraldiseandja      Eraldisesaaja 

Allkirjastatud digitaalselt    Allkirjastatud digitaalselt 

_________________     _____________________ 
SA EPI Fond 
 


