Strateegia Lisa 3

Hindamiskriteeriumid ja osakaalud meetmete lõikes
MEEDE 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus
Hindamiskriteerium
Projekti sihtgrupp. Elulaadiettevõtja
kriteeriumitele vastavus. Taotluses ja
lisamaterjalides on välja toodud, et
tegemist on pereettevõttega, taotleja
põhitegevustulu ei ületa 500 000 eurot,
keskmine töötajate arv ei tohi olla üle 5
töötaja aastas.

Hinne

1–10

1–4
5–7

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekti sihtgrupp ei vasta elulaadiettevõtja kriteeriumitele.
Projekti sihtgrupp vastab elulaadiettevõtja kriteeriumitele osaliselt.

8–10

Projekti sihtgrupp vastab elulaadiettevõtja kriteeriumitele.

Osakaal

30%

1–4

Ettevõtte tegevuse mõju piirkonnale.

1–10

20%

5–7

8–10
Projekt viiakse ellu mitme
organisatsiooni koostöös.

1–10

5%

Projekti tulemusel loodavate
töökohtade arv.

1–10

10%

Projekti tegevuste innovatiivsus.

1–10

10%

1–4
5–7
8–10
1–4
5–7
8–10
1–4
5–7

Ettevõttel mõju kohalikule piirkonnale läbi kohaliku tooraine ja ressursside väärtustamise,
piirkonnale vajalike teenuste või toodete müügi või teiste ettevõtete väärtuse suurendamisele
puudub.
Ettevõttel on keskmine mõju kohalikule piirkonnale läbi kohaliku tooraine ja ressursside
väärtustamise, piirkonnale vajalike teenuste või toodete müügi või teiste ettevõtete väärtuse
suurendamisele.
Ettevõttel on suur mõju kohalikule piirkonnale läbi kohaliku tooraine ja ressursside väärtustamise,
piirkonnale vajalike teenuste või toodete müügi või teiste ettevõtete väärtuse suurendamisele.
Projektil puuduvad partnerid.
Projektil on kaasatud partnerid, kuid pole tõendatud nende tegelik olemasolu ega ka asjakohasus.
Projekti on kaasatud asjakohased partnerid. Partnerlus on tõendatud.
Projekti tulemusel ei looda töökohti, uute töökohtade arv pole välja toodud.
Projekti tulemusel luuakse väidetavalt töökohti, kuid see on selgelt põhjendamata (kirjeldamata)
Projekti tulemusel luuakse töökohti ja see on selgelt põhjendatud äriplaanis.
Projekti tegevused ei sisalda innovatiivseid tegevusi või ei ole see eraldi välja toodud.
Projekti tegevused sisaldavad innovatiivseid tegevusi osaliselt.
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Projekti tegevuste ja investeeringute
äriplaani teostatavus.

1–10

25%

Kokku maksimumhinne

8–10
1–4
5–7
8–10
60

Projekti tegevused sisaldavad innovatiivseid tegevusi suurel määral ja see on selgelt välja toodud.
Äriplaan ei ole jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on keskmiselt läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.

MEEDE 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine
Hindamiskriteerium
Projekti sihtgrupp. Taotleja
põhitegevustulu ei ületa 2 000 000
eurot, taotleja keskmine töötajate arv on
mitte üle 25. Eelistatud on kohalikul
toormel ja tööjõu ressurssil töötavaid
ettevõtteid.

Hinne

1–10

1–10

10%

Projekti tulemusel säilitatavate või
loodavate töökohtade arv.

1–10

10%

Ettevõte jätkusuutlikkus.

8–10

Projekti sihtgrupp on määratletud ja piisavalt tõendatud nende kaasatus.

1–4
5–7
8–10
1–4
5–7

Projektil puuduvad partnerid.
Projektil on kaasatud partnerid, kuid pole tõendatud nende tegelik olemasolu ega ka asjakohasus.
Projekti on kaasatud asjakohased partnerid. Partnerlus on tõendatud.
Projekti tulemusel ei looda ühtegi uut töökohta või säilitatakse vähemalt 1 töökoht.
Projekti tulemusel luuakse uusi töökohti (vähemalt 1) või säilitatakse vähemalt 3 töökohta.
Projekti tulemusel luuakse uusi töökohti (rohkem kui 2) või säilitatakse töökohti (rohkem kui 5
töökohta).

10%

Projekt viiakse ellu mitme
organisatsiooni koostöös.

Projekti tegevuste innovatiivsus.

1–4
5–7

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekti sihtgrupp on määratlemata või piisavalt on tõendamata sihtgrupi kaasatus.
Projekti sihtgrupp on osaliselt määratletud või osaliselt tõendamata nende kaasatus.

Osakaal

8–10

1–10

1–10

15%

10%

1–4

Projekti tegevused ei sisalda innovatiivseid tegevusi või ei ole see eraldi välja toodud.

5–7

Projekti tegevused sisaldavad innovatiivseid tegevusi osaliselt.

8–10

Projekti tegevused sisaldavad innovatiivseid tegevusi suurel määral ja see on selgelt välja toodud.

1–4
5–7

Ettevõtte on uus või ei ole omanud märkimisväärset majandustegevust.
Ettevõte on oma varasema tegevusega tõestanud oma suutlikkust keskmiselt
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Projekti tegevuste ja investeeringute
äriplaani teostatavus.

1–10

45%

Kokku maksimumhinne

8–10
1–4
5–7
8–10
60

majandustegevuses.
Ettevõte on oma varasema tegevusega tõestanud oma suutlikkust majandustegevuses.
Äriplaan ei ole jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on keskmiselt läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.

MEEDE 1.3 COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamine

Hindamiskriteerium

Hinne

Osakaal

Projekti tulemusel säilitatavate
töökohtade arv.

1–10

10%

8-10

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja maksimumväärtuste määratlused
Projekti tulemusel säilitatakse vähemalt 1 töökoht.
Projekti tulemusel säilitatakse vähemalt 3 töökohta
Projekti tulemusel säilitatakse 5 või rohkem töökohta.
Ettevõtte on uus või ei ole omanud märkimisväärset majandustegevust, mistõttu on keeruline
hinnata jätkusuutlikkust.
Ettevõte on oma varasema tegevusega tõestanud oma suutlikkust keskmiselt
majandustegevuses. Esitatud meetmed on selged, põhjendatud ning omavad mõju ettevõtte
jätkusuutlikkusele.
Ettevõte on oma varasema tegevusega tõestanud oma suutlikkust majandustegevuses. Esitatud
meetmed väga selged, põhjendatud ning omavad märkimisväärset mõju ettevõtte
jätkusuutlikkusele.
Meetmed ja tegevused ei ole jätkusuutlikud ning teostatavad.
Meetmed ja tegevused on keskmiselt läbimõeldud, teostatavad.
Meetmed ja tegevused on läbimõeldud, jätkusuutlikud ja teostatavad.

1-4

Müügitulu langus alates 10%-st kuni 29%-ni.

5-7

Müügitulu langus 30-50%.

8-10

Müügitulu langus üle 50%.

1-4
5-7
8-10
1-4

Ettevõtte poolt valitud meetmete mõju
jätkusuutlikkusele

1–10

50%

5-7

8-10
Projekti tegevuste ja investeeringute
projektikirjelduse teostatavus.

Müügitulu langus

Kokku maksimumhinne

1–10

1–10

20%

20%

1-4
5-7

40
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MEEDE 2.1 Kogukonna investeeringute toetus
Hindamiskriteerium

Hinne

Osakaal
1–4

Investeeringuobjekti mõju piirkonna
elukvaliteedile ja elukeskkonna
atraktiivsusele.

1–10

20%

5–7

8–10

1–4

Projekti tulemuste ja taotleja
jätkusuutlikkus.

1–10

30%

5–7

8–10

Kas tegemist on olemasoleva objektiga?
Eelistatakse investeeringuid
olemasolevatesse objektidesse.

1–10

Objekti funktsionaalsus, mitmekesisus
(investeeringu abil teostatavad
tegevused).

1–10

20%

1–4
5–7
8–10

20%

1–4

5–7

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekt ei mõjuta piirkonna elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust.
Projekt omab keskmist mõju piirkonna elukvaliteedi ja elukeskkonna arengule. Projekti
elluviimine täiendab olemasolevat infrastruktuuri ja tegevusi ning arvestab piirkonna
omapäraga.
Projekt omab suurt mõju piirkonna elukvaliteedi ja elukeskkonna arengule. Projekti elluviimine
täiendab olemasolevat infrastruktuuri ja tegevusi ning arvestab piirkonna omapäraga.
Projekti elluviimine ei taga tulemuste jätkusuutlikkust, projekti tulemuste edasine haldaja ei ole
määratletud. Ei ole kavandatud edasist tegevust. Organisatsioon ei ole varasema tegevusega
tõendanud oma võimekust projekte ellu viia. Riskid on määratlemata ja maandamata. On
tuvastatav muu väline risk, mis seab kahtluse alla objekti jätkusuutlikkuse/kasutatavuse/
külastatavuse.
Projekti hilisemate haldamisega seonduvate garantiide tõestus on keskmisel tasemel.
Organisatsioon on varasema tegevusega tõendanud oma võimekust projekte ellu viia keskmisel
tasemel. Projekti etapid ei ole selgelt välja toodud, riskid on määratlemata ja maandamata.
On olemas garantii (pädeva organi otsus) objekti võimeka haldaja olemasolu kohta ja
majandamiseks on kavandatud piisavalt ressursse. Organisatsioon on varasema tegevusega
tõendanud oma võimekust projekte ellu viia. Projekti järgnevad etapid on läbi mõeldud, riskid
määratletud ja maandatud.
Tegemist ei ole olemasoleva objektiga. Ehitatakse või rajatakse uus.
Tegemist on olemasoleva objektiga, objekt ei ole kasutuses.
Tegemist on olemasoleva objektiga, objekt on kasutuses ning investeeringuga luuakse
lisandväärtus.
Tõendatud ei ole objekti funktsionaalsus, mitmekesisus (puudub teenuse kirjeldus). Taotlus ei
sisalda piisavalt vajalikku informatsiooni projekti hindamiseks. Toetuse abil teostatav
investeering ei ole vajalik teenuste osutamiseks. Kavandatud tegevused on ebaloogilised või on
ebapiisavad probleemi(de) lahendamiseks.
Objekti funktsionaalsus ja mitmekesisus on tõendatud keskmiselt (teenuse kirjeldus tekitab
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8–10

Investeeringu suurus kasusaajate kohta
(nn. investeeringu efektiivsuse
hindamine).
Kokku maksimumhinne

1–10

10%

1–4
5–7
8–10
50

lisaküsimusi). Toetuse abil teostatav investeering on vajalik teenuse osutamiseks keskmisel
määral ja teenus ei oma piirkonnas suurt mõju.
On olemas garantii (seletuskiri, lepingud, kokkulepped vms) objekti funktsionaalsuse ja
mitmekesisuse kohta. Toetuse abil teostatav investeering on vajalik teenuste osutamiseks ja
teenuse rakendamine omab piirkonnas suurt mõju. Vajadusel on esitatud pikemaajalisem
tegevuskava. Teenuste arendamisel on lähtutud ka innovatiivsetest lahendustest.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on väike.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on keskmine.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on suur.
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MEEDE 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond
Hindamiskriteerium

Hinne

Osakaal
1–4

Projekti mõju piirkonna elanike
omaalgatusele, aktiivsusele ja
sotsiaalsele suhtlemisele. Mõju
maapiirkonnale mitmekesisuse
loomisele ja lisandväärtuse andmisele.

1–10

30%

5–7

8–10

1–4

Taotleja või projekti tulemuste
jätkusuutlikkus.

1–10

20%

5–7

8–10

Kasusaajate hulk.

1–10

10%

1–4

Traditsioonide, eripära säilimine
tegevuste arendamisel.

1–10

30%

Omaosalus suurem kui nõutud.

1–10

10%

Kokku maksimumhinne

1–10
5–7
8–10

5–7
8–10
1–4
5–7
8–10
50

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekt ei mõjuta piirkonna elanike omaalgatust, aktiivsust ja ei soodusta sotsiaalset
suhtlemist. Puudub mitmekesisus ja lisandväärtust ei looda.
Projekt omab keskmist mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ning soodustab
keskmiselt sotsiaalset suhtlemist. Projekti elluviimine täiendab ja mitmekesistab piirkonnas
tegevusi keskmiselt.
Projekt omab suurt mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ning soodustab
sotsiaalset suhtlemist. Projekti elluviimine täiendab ja mitmekesistab piirkonna tegevusi ning
loob uuenduslikke tegevusi ja lisandväärtust.
Projekti elluviimine ei taga tulemuste jätkusuutlikkust, projekti tulemuste edasine haldaja ei
ole määratletud. Ei ole kavandatud edasist tegevust. Organisatsioon ei ole varasema
tegevusega tõendanud oma võimekust projekte ellu viia või on olnud probleeme.
Projekti hilisemate haldamisega seonduvate garantiide tõestus on keskmisel tasemel.
Organisatsioon on varasema tegevusega tõendanud oma võimekust projekte ellu viia
keskmisel tasemel. Projekti etapid ei ole selgelt välja toodud, riskid on määratlemata ja
maandamata.
On olemas garantii (pädeva organi otsus) projekti võimeka haldaja olemasolu kohta ja
edasisteks tegevusteks on kavandatud piisavalt ressursse. Projekti järgnevad etapid on läbi
mõeldud, riskid määratletud ja maandatud.
Otseseid kasusaajaid on vähe või ei ole kirjeldatud.
Kasusaajate hulk on keskmiselt tõendatud.
Kasusaajate hulk on piisavalt tõendatud.
Piisavalt ei ole tõendatud traditsioonilise, kohaliku eripära vms arvestamisega projekti
tegevustes.
Projektis on keskmiselt välja toodud traditsioonide, kohaliku eripäraga arvestamine.
Projektis on selgelt välja toodud traditsioonide, kohaliku eripäraga arvestamine.
Omafinantseering on ainult meetme tingimustes esitatud määras.
Omafinantseering on meetme tingimustes toodud määrast 5-10% suurem.
Omafinantseering on meetme tingimustes toodud määrast rohkem kui 10% suurem.
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MEEDE 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus
Hindamiskriteerium

Hinne

Osakaal

1–4

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus,
toote/teenuse terviklikkus.

1–10

30%

5–7

8–10
Investeeringu suurus kasusaajate kohta
(nn. investeeringu efektiivsuse
hindamine).

1–10

30%

Loodavate ja säilitatavate töökohtade
arv

1–10

10%

1–4
5–7
8–10
1–4
5–7
8–10
1–4

Tegevuste seotus objekti või ürituse
ajaloo- ja kultuuriväärtusega.

1–10

10%

5–7
8–10
1–4

Projekti tegevuste ja investeeringute
äriplaani teostatavus.
Kokku maksimumhinne

1–10

20%

5–7
8–10
50

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekti elluviimine ei taga tulemuste jätkusuutlikkust, projekti tulemuste edasine haldaja ei
ole määratletud. Ei ole kavandatud edasist tegevust. On tuvastatav muu väline risk, mis seab
kahtluse alla objekti jätkusuutlikkuse kasutatavuse/ külastatavuse. Ei saavutata toote/teenuse
terviklikkust.
Projekti hilisemate haldamisega seonduvate garantiide tõestus on keskmisel tasemel.
Organisatsioon on varasema tegevusega tõendanud oma võimekust projekte ellu viia
keskmisel tasemel. Projekti etapid ei ole selgelt välja toodud, riskid on määratlemata ja
maandamata. Tulemuseks on keskmisel tasemel toode/teenus (vajab edasiarenduseks
lisainvesteeringuid).
On olemas garantii objekti võimeka haldaja olemasolu kohta ja majandamiseks on kavandatud
piisavalt ressursse. Projekti järgnevad etapid on läbi mõeldud, riskid määratletud ja
maandatud. Tulemuseks on valmis toode/teenus.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on väike.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on keskmine.
Investeeringu suurus kasusaajate kohta on suur.
Projekti tulemusel ei looda ühtegi uut töökohta või säilitatakse vähemalt 1 töökoht.
Projekti tulemusel luuakse uusi töökohti (vähemalt 1) või säilitatakse vähemalt 3 töökohta
Projekti tulemusel luuakse uusi töökohti (rohkem kui 2) või säilitatakse töökohti (rohkem kui 5
töökohta).
Tegevused ei mõjuta objekti või ürituse säilimist või kestmist ja väärtustamist.
Tegevused mõjutavad objekti või ürituse säilimist või kestmist ja väärtustamist keskmiselt.
Külastatavus ei suurene.
Tegevused aitavad kaasa objekti või ürituse säilimisele, kestmisele ning suurendavad
külastatavust.
Äriplaan ei ole jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on keskmiselt läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.
Äriplaan on läbimõeldud, jätkusuutlik ja teostatav.
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MEEDE 3.2 Kultuuripärandi hoidmine
Hindamiskriteerium

Hinne

Osakaal
1–4

Projekti mõju piirkonna elanike
omaalgatusele, aktiivsusele ja
sotsiaalsele suhtlemisele.

1–10

30%

5–7

8–10

1–4

Taotleja või projekti tulemuste
jätkusuutlikkus.

1–10

20%

5–7

8–10

Kasusaajate hulk.

Traditsioonide, eripära säilimine
tegevuste arendamisel.
Kokku maksimumhinne

1–10

15%

1–4

Otseseid kaasusaajaid on määratlemata või vähe

5–7

Otseseid kasusaajaid on keskmiselt

8–10

Kasusaajate hulk on suur ja see on piisavalt tõendatud.

1–4
1–10

35%

Hindamiskriteeriumite miinimum- ja
maksimumväärtuste määratlused
Projekt ei mõjuta piirkonna elanike omaalgatust, aktiivsust ja ei soodusta sotsiaalset
suhtlemist.
Projekt omab keskmist mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ning soodustab
sotsiaalset suhtlemist. Projekti elluviimine täiendab keskmiselt piirkonna tegevusi ning
arvestab piirkondlikku omapära.
Projekt omab suurt mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ning soodustab
sotsiaalset suhtlemist. Projekti elluviimine täiendab oluliselt piirkonna tegevusi ning arvestab
piirkondlikku omapära.
Projekti elluviimine ei taga tulemuste jätkusuutlikkust, projekti tulemuste edasine haldaja ei
ole määratletud. Ei ole kavandatud edasist tegevust.
Projekti hilisemate haldamisega seonduvate garantiide tõestus on keskmisel tasemel.
Organisatsioon on varasema tegevusega tõendanud oma võimekust projekte ellu viia
keskmisel tasemel. Projekti etapid ei ole selgelt välja toodud, riskid on määratlemata ja
maandamata.
On olemas garantii (pädeva organi otsus) projekti võimeka haldaja olemasolu kohta ja
edasisteks tegevusteks on kavandatud piisavalt ressursse. Projekti järgnevad etapid on läbi
mõeldud, riskid määratletud ja maandatud.

5–7
8–10
40

Piisavalt ei ole tõendatud traditsioonilise, kohaliku eripära vms arvestamisega projekti
tegevustes.
Projektis on keskmiselt välja toodud traditsioonide, kohaliku eripäraga arvestamine
Projektis on selgelt välja toodud traditsioonide, kohaliku eripäraga arvestamine.
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