
Nr. HINDAMISKRITEERIUM NÄITAJA HINDE-
PUNKT 

MAKSI-
MAALNE 
HINDE-
PUNKT 

1. Projekti  prioriteetsus 1.1 Projekti tegevused on prioriteetsed MTÜ Võrtsjärve Ühendus strateegiast lähtuvalt. 
 Projekti eesmärgid toetavad kohaliku omavalitsuse arengukava  ja maakondlike 
arendusdokumentide üldiseid eesmärke 

4-5 5 

1.2 Projekti tegevuste prioteetsus on nõrk/vähe märgatav või lisaküsimusi tekitav v.t. 1.1 1-3 

1.3 Projekti tegevused ei ole prioteetsed MTÜ Võrtsjärve Ühenduse starateegiast lähtuvalt ega 
sisalda teisi üldiseid eesmärke v.t. 1.1 

0 

2. Projekti mõju meetme 
eesmärkide saavutamisel 

2.1 Projektiga kasutusele võetaval ressurssil on suur potentsiaal piirkonna spetsiifiliste 
konkurentsieeliste väljaarendamisel. Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisel on 
oluline ja realistlik ning mõju saavutamise mehhanism on loogiline ja veenev. Projekti 
elluviimine täiendab olemasolevaid tegevusi ning arvestab piirkondliku eripära, suurendab 
ettevõtlusaktiivsust ja luuakse uusi jätkusuutlike töökohti. 

7-10 10 

2.2 Projekti eesmärk kattub osaliselt või vähesel määral meetme eesmärgiga v.t. 2.1 1-6 
2.3 Projekti eesmärk ei kattu meetme eesmärgiga v.t. 2.1 0 

3. Projekti ettevalmistuse 
korrektsus ja detailsus, 
eesmärkide, tegevuste ja 
oodatavate tulemuste selgus, 
arusaadavus  ja 
põhjendatus.                              

3.1 Projektitaotlus on  korrektne. Esineb üksikuid küsitavusi vormistuse ja/või oodatavate 
tulemuste kohta./ Vormistus, selgitused ja oodatavad tulemused on arusaadavad ning 
lisaküsimused pole vajalikud. 

4-5 5 

3.2 Projektitaotluses  esineb küsitavusi.  Oodatavad tulemused vajavad mõningast 
täpsustamist/ oodatavad tulemused vajavad olulises osas täpsustamist 

1-3 

3.3 Projektitaotluses    esineb palju probleemkohti, olulisel määral on ebaselgust. Projekti 
oodatavad tulemused on selgitamata 

0 

4. Projekti aja ja tegevuste 
planeerimine ning 
tulemuslikkus 

4.1 Tegevused on planeeritud loogilisse järjekorda ja ajaliselt mõistlikult. Meetme eesmärgid 
on reaalselt saavutatavad. Tegevuste ja aja planeerimisel ei esine olulisi puudujääke 

4–5 5 

4.2 Tegevuste ja aja planeerimisel esinevad puudujäägid. Meetme eesmärgid on osaliselt 
saavutatavad. 

1–3 

4.3 Tegevused ei ole loogilised ega ajaliselt mõistlikud. Meeetme eesmärgid ei ole reaalselt 
saavutatavad. 

0 



5. 
 

Projekti eelarve ja kulude 
põhjendatus 

5.1 Kavandatavad kulutused on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud.Kulutuste suhe projekti 
tegevuste ja oodatavate tulemustega on õigustatud.   

7-10 10 

5.2 Projekti eelarve on vähe või ebaselgelt põhjendatud. Tekivad lisaküsimused. 1-6 
5.3 Projekti eelarve ja kulude põhjendatus ei vasta projektis kirjeldatud tegevuste ja tulemuste 

suhtega või on põhjendamatult kõrge.v.t 5.1 
0 

6. Projekti innovaatilisus 6.1 Innovaatiline projekt, täiesti uus tegevuse suund piirkondlike vajadusi ja turgu arvestades 4-5 
 
 
 

5 

6.2 Projekt on osaliselt innovaatiline või toob meie piirkonda uuendusliku tegevus suuna ja 
arvestab osaliselt piirkonna vajadusi  

1-3 

6.3 Ei ole innovaatiline ega uus tegevus suund  0 

7. Projekti tegijate ja 
rakendajate pädevus 
investeeringu tegemis- ja 
rakendusfaasis 

7.1 Põhipädevuse olemasolu:  
1) erialane pädevus;                      
2) juhtimisalane kogemus/ pädevus 

4–5 5 

7.2 Vähemalt ühe punktis 7.1 nimetatud põhipädevuse või töökogemuse olemasolu 1–3 

7.3 Põhipädevuse ja töökogemuse olemasolu puudulik 0 

8. Kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalmajandusliku 
lisandväärtuse loomine 

8.1 Eelistatakse investeeringut, mis loob oma tegevusega ühiskondlikku ja sotsiaal-
majanduslikku lisandväärtust ja avaldab kodanikuühiskonnale ja kohalikule 
sotsiaalmajandusele positiivse mõju  

0–5 5 

9. Projekti eesmärkide selgus, 
realistlikkus ja mõõdetavus    
Reaalne vajadus esitatud 
projekti järele                    

9.1 Eesmärgid on etteantud ressurssidega projekti tulemusel hästi saavutatavad/ Eesmärgid on 
etteantud ressurssidega projekti tulemusel väga hästi saavutatavad. Vajadus esitatud 
projekti järele on suur. 

7-10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Eesmärgid on osaliselt saavutatavad, eesmärgid ei ole realistlikud ja/või mõõdetavad/ 
Eesmärgid on realistlikud, kuid osaliselt saavutatavad ja/või mõõdetavad. Vajadus projekti 
järele on keskmine /vähene.v.t. 9.1 

1-6 

9.3 Eesmärgid ei ole selged ega mõõdetavad ning projekti tulemusel saavutatavad. Reaalset 
vajadust projekti järele ei ole.v.t. 9.1 

0 



 

10. Projekti mõju ulatus 
(sihtgrupi suurus), 
jätkusuutlikkus (mõju 
avaldumise kestus)  ja  
majanduslik elujõulisus.                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

10.1 Projekti mõju avaldub suurele  sihtgrupile ja mõju avaldub pigem pikaajaliselt/ Projekti 
mõju  ja projekti tegevused tagavad jätkusuutlikkuse ja majandusliku elujõulisuse. 

4-5 5 

10.2 Projekti mõju ulatus vähene ja projekti tegevuste mõju on nii lühi- või keskpärase 
pikkusega. V.t. 10.1 

1-3 

10.3 Projekti mõju ulatus mittearvestatav ja projekti tegevuste mõju on lühiajaline. V.t. 10.1 0 

LUBATUD MINIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA 30 

MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA 65 


