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HINDAMISKRITEERIUMID 
III MEEDE: KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND             MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2023, kinnitatud 30.11.2016 a. 
 

 Kriteerium  Võimalikud 

hindepunktid 

Kirjeldus 

1 Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja III 

meetme eesmärkidega 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 3, 4 ja 

5 

1-2-3 1 punkt Projekt ei vasta otseselt meetme eesmärkidele. Projekti vajalikkus on välja 

toodud, kuid põhjendused puuduvad. Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi. 

2 punkti Projekt vastab meetme eesmärkidele. Projekti vajalikkus on välja toodud, kuid 

nõrgalt põhjendatud. Projekt lahendab osaliselt kirjeldatud probleemi. 

3 punkti Projekt vastab meetme eesmärkidele. Projekti vajalikkus on selgelt välja toodud 

ja põhjendatud. Projekt lahendab kirjeldatud probleemi. 

2 Projekti seos arengukavade ja 

arengudokumentidega 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 6 

0-3 0 punkti Ei ole esitatud seost ühegi arengukavaga 

3 punkti On esitatud viide maakonna, kohaliku omavalitsuse või küla arengukavale. 

3 Taotleja koostöö piirkonna teiste 

ettevõtetega või organisatsioonidega 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 4, 8 ja 

13  

0-1-3 0 punkti Projekt ei mõjuta piirkonna sektorite vahelist koostööd ega soodusta kohaliku 

tasandi koostööd. Kogukonna liikmeid/erinevaid sektoreid pole kaasatud. 

1 punkt Projekt omab mõju piirkonna koostöö arengule  
3 punkti Projekt omab suurt mõju piirkonna sektorite koostööle arengule ja 

kohaliku tasandi koostöö soodustamisele. Oluline osa kogukonna liikmetest või mitu 

erinevat sektorit on kaasatud. Kaasatus on kirjeldatud. 

4 Projekti olulisus taotleva ettevõtte või 

organisatsiooni toimimiseks 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 10 ja 

11 

0-3-5 0 punkti Projekti kirjelduses ei ole välja toodud projekti olulisust taotlejale.  

3 punkti On esitatud üldine kirjeldus projekti olulisusest taotlejale. 

5 punkti On esitatud mitmekülgne ja analüüsitud põhjendus projekti olulisusest taotlejale. 

  

5 Taotleja suutlikkus projekti elluviimiseks: 

eeldused ja riskid on varem läbi kaalutud 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 7, 9, 12 

ja 14, ettevõtete puhul lisaks äriplaan 

0-1-2-3 0 punkti Taotleja ei ole esitanud andmeid oma suutlikkuse kohta projekti ellu viimisel. 

1 punkt Projekti juhil ja/või meeskonnal/taotluse esitajal  puudub piisav oskusteave, 

võimekus ja kogemus projekti elluviimiseks. Organisatsiooni võimekuse kirjeldust ei ole 

esitatud. Juhuslikus järjekorras on nimetatud mõned eeldused ja riskid. 

2 punkti Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas vajalik oskusteave. Projektijuht ja/või 

meeskond omab projektide elluviimise võimekust ja kogemust. Organisatsioon omab 

projekti elluviimiseks vajalikku võimekust. Eeldused ja riskid on esitatud, põhjendused 

puuduvad. 

3 punkti Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas vajalik oskusteave. Projektijuht ja/või 
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meeskond omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise võimekust ja 

kogemust. Organisatsioon omab projekti elluviimiseks vajalikku võimekust. Eeldused ning 

riskid on loogilises järjekorras esitatud ja põhjendatud. 

6 Probleemid on välja toodud ja eelnevalt läbi 

analüüsitud 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 10 ja 

11 

1-2-3 1 punkt  Projekti kirjelduses on üldine kirjeldus hetkeolukorrast projekti esitamisel, kuid 

puudub probleemi analüüs või põhjendused.  

2 punkti  Esitatud probleem on kirjeldatud ja lisatud lahendus. 

3 punkt Projekti vajalikkus on põhjendatud ja esitatud probleemide analüüs või 

põhjendused.  

7 Projekti tegevuste kaudu tuuakse esile 

piirkonna eripära 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 12 ja 

13 

0-3-5 0 punkti Projekt ei too (toeta) esile piirkonna eripära.  

3 punkt Projekt toob esile (toetab) piirkonna eripära vähemalt ühe omavalitsuse piires.   

5 punkt Projekt toob hästi esile piirkonna eripära. See on taotluses hästi kirjeldatud ja 

põhjendatud.  

8 Projekti loogiline ja süsteemne ülesehitus, 

eeldused ja riskid on varem läbi kaalutud 

 

Hinnatakse kogu projekti kirjeldust  

1-2 1 punkt  Projekti ülesehitus on rahuldav. Eeldused ja riskid on minimaalselt kirjeldatud. 

Kasusaajaid vähe võrreldes planeeritud kulutustega.  

2 punkti Taotlus on vormistatud vastavalt nõuetele. Projekti ettevalmistus on väga hea ja 

kvaliteetselt teostatud. Vajalikud ettevalmistavad tööd on teostatud, koostatud on 

kvaliteetne lähteülesanne ja põhjalik eelarve, mille aluseks on võrreldavad 

hinnapakkumised. Kululiigid on detailselt lahti seletatud. Tegevuste ajakava on loogiline ja 

realistlik. Vajalikud kooskõlastused on olemas. Finantseerimise skeem on selge. 

Loogilises järjekorras on esitatud ja põhjendatud eeldused ning riskid. Kasusaajate arv on 

vastavuses planeeritud kulutustega. 

9 Projekt on jätkusuutlik ja suunatud arengule 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8, 12, 

15 ja ettevõtte puhul lisaks tulude-kulude 

prognoos 

0-1-3 0 punkti Projekti tulemused pole jätkusuutlikud ega avalda pikemaajalist mõju. 

Investeeringuprojekti korral ei ole edasine haldamine lahti kirjutatud. 

1 punkt Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on vähene või rahuldav kirjeldatud. 

Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine osaliselt kirjeldatud.  

3 punkti Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist mõju. 

Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti 

kirjutatud.  

10 Projektis on kasutatud uuenduslikke 

lahendusi projekti eesmärkide saavutamiseks 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 10, 13 

ja ettevõtte puhul lisaks äriplaani 

0-1-2-3 0 punkti  Taotluses ei ole nimetatud, milles seisneb käesoleva projekti uuenduslikkus. 

1 punkt Taotluses on nimetatud, milles seisneb käesoleva projekti uuenduslikkus 

2 punkti Taotluses on nimetatud ja rahuldavalt kirjeldatud, milles seisneb käesoleva 

projekti uuenduslikkus 

3 punkti Taotluses on põhjalikult kirjeldatud, milles seisneb projekti uuenduslikkus: 

uuenduslikkust esindava projekti mõju organisatsioonile, avaldumine uue kogemuse ja 

uute oskustena, täiendavate ressurssidena, võimalusena jõuda inimesteni jm. 
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11 Huvi- ja/või sihtgrupina on kaasatud noored  

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8, 10 ja 

12 

0-1-2-3 0 punkti Otsesed ja kaudsed kasusaajad pole noored. 

1 punkt Otsesed ja kaudsed kasusaajad on noored, nende arv on välja toodud, kuid pole 

põhjendatud. Projekt on noortele suunatud, kuid noored ei ole kaasatud. 

2 punkti Otsesed ja kaudsed kasusaajad on noored, konkreetselt on välja toodud ja 

põhjendatud nende kasu. Noored on projekti elluviimisse kaasatud.  

3 punkti Otsesed ja kaudsed kasusaajad on noored, konkreetselt on välja toodud ja 

põhjendatud nende kasu. Projekti algatavad/viivad läbi noored nn noorelt –noorele 

projekt.  

12 Projekti tegevused ja/ või tulemus on 

keskkonnasäästlik 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 16 

0-1 0 punkti Tegevus ei oma keskkonnahoiule toetavat/positiivset mõju. 
1 punkt Tegevus omab keskkonnahoiule toetavat/positiivset mõju, kui projekt näeb ette 

keskkonnaseisundi paranemist või keskkonnaemissioonide vähendamist. Tulemus peab 

olema püsiv. 

13 Projekti mõõdetaval tulemustel on positiivne 

mõju ja toime, mis jätkub peale projekti 

lõppu 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8 ja 13 

0-3-5 0 punkti Projekti tulemused ei oma mõju tegevuspiirkonna elukvaliteedile ja 

konkurentsivõimele või neid pole üldse esitatud. Sihtrühmad pole kirjeldatud. 

3 punkti Projekti tulemused on esitatud ja kirjeldatud tegevuspiirkonnas ühe valla 

tasandil. Projektil on positiivne mõju omavalitsuses elukvaliteedile ja konkurentsivõimele. 

Sihtrühmad osaliselt kirjeldatud. 

5 punkti Projekti tulemustel on mõju kogu Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnale. 

Projekti tulemused on kirjeldatud hästi (sh arvuliste näitajatega) erinevatest aspektidest 

lähtuvalt mõju elukvaliteedile ja konkurentsivõimele. Sihtrühmad on selgelt kirjeldatud. 

 


