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Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja I
meetme eesmärkidega.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2020
Võimalikud
hindepunktid
1-2-3

Hinnatakse projekti kirjelduses
punkte 3, 4, 5

2

Piirkonna konkurentsivõime tõus läbi
võrgustike tekke (eellepingute olemasolu
vajalik).

Kirjeldus
1 punkt Projekt ei vasta otseselt meetme eesmärkidele. Projekti vajalikkuse põhjendused
puuduvad. Projekt ei lahenda kirjeldatud probleemi.
2 punkti Projekt vastab mõningal määral meetme eesmärkidele. Projekti vajalikkus on
välja toodud kuid selged põhjendused puuduvad
3 punkti Projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele, konkreetsed eesmärgid on
välja toodud ja põhjendatud. Projekti vajalikkus on selgelt välja toodud ja põhjendatud.

1-2-3

1 punkt On nimetatud mõned viisid, kuidas koostöö mõjub positiivselt piirkonna
ühtsusele ja konkurentsivõime tõusule.
2 punkti On nimetatud, kirjeldatud ja põgusalt analüüsitud projekti mõju piirkonna
konkurentsivõime tõusule /tekkele läbi võrgustike.
3 punkti On kirjeldatud, analüüsitud ja põhjendatud võrgustiku mõju piirkonna
konkurentsivõime tõusule /tekkele läbi võrgustike. Lisatud eelkokkulepped partnerite
vahel.

1 punkt Projekti vajalikkuse põhjendus projekti kirjelduses ja äriplaanis on üldine
kirjeldus hetkeolukorrast projekti esitamisel, kuid puudub tulude-kulude prognoos ja
põhjendused probleemide lahendamiseks.
3 punkt Projekti vajalikkuse põhjendus projekti kirjelduses ja äriplaanis on esitatud läbi
mõeldud tulude-kulude prognoos ja põhjendused probleemide lahendamiseks.
5 punkt Projekti vajalikkuse põhjendus projekti kirjelduses ja äriplaanis on esitatud läbi
mõeldud tulude-kulude prognoos ja põhjendused. Projekti olulisust taotleja ettevõtte
toimimiseks on kirjeldatud veenvalt. Selgelt on välja toodud põhjendused probleemide
lahendamiseks. Kogu esitlus on optimaalne ja loogilises järjekorras.
0 punkti Projekti tegevused ei täida projekti eesmärke ja tulude-kulude prognoos ei ole
põhjendatud.
1 punkt Äriplaan on realistlik, põhjendused kasinad. Eelarve on puudulik.

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 10,
13 ja äriplaani

3

Projekti olulisus taotleva ettevõtte
toimimiseks.
Hinnatakse äriplaani ja tulude-kulude
prognoosi ja projekti kirjelduse punktid 10
ja 13

1-3-5

4

Taotleja äriplaani realistlikkus ja
põhjendatus.
Hinnatakse äriplaani, tulude-kulude

0-1-2-3-4-5

1

prognoosi

5

Taotleja suutlikkus projekti elluviimiseks:
eeldused ja riskid on varem läbi kaalutud.

0-1-2-3

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 7, 8,
11, 14 ja äriplaani

6

Projekti ülesehitus on loogiline ja
süsteemne, eeldused ja riskid on varem
läbi kaalutud.

1-2-3

Hinnatakse projekti tervikuna

7

Projekt on jätkusuutlik ja suunatud
arengule.
Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8 ja

0-1-3

2 punkt Äriplaan on realistlik, põhjendatud mõned osad. Eelarve ei vasta äriplaanis
planeeritud tegevustele.
3 punkt Äriplaani tekstiosa on üldjoontes vastav tulude-kulude prognoosiga. Eelarve ei ole
piisavalt põhjendatud.
4 punkt Äriplaan on korrektne ja põhjendused olemas. Eelarve on üldjoontes realistlik.
5 punkt Äriplaan on väga korrektne ja põhjendatud. Eelarve on realistlik ja põhjendatud.
0 punkt Taotleja ei ole esitanud andmeid oma suutlikkus kohta projekt ellu viia.
1 punkt Projektijuhil ja/või meeskonnal/taotluse esitajal puudub piisav oskusteave,
võimekus ja kogemus projekti elluviimiseks. Organisatsiooni võimekuse kirjeldust ei ole
esitatud. On juhuslikus järjekorras nimetatud mõned eeldused ja riskid.
2 punkti Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas vajalik oskusteave. Projekti
juht ja/või meeskond omab projektide elluviimise võimekust ja kogemust. On nimetatud
organisatsiooni võimekus. On loogilises järjekorras esitatud ja põhjendatud eeldused ning
riskid.
3 punkti Projekti elluviimiseks on taotlejal olemas vajalik oskusteave. Projekti
juht ja/või meeskond omab projektide elluviimise ja antud valdkonnas tegutsemise
võimekust ja kogemust. Organisatsiooni võimekuse kirjeldus on põhjalik. On loogilises
järjekorras esitatud ja põhjendatud eeldused ning riskid. On koostatud riskide
maandamise skeemplaan.
1 punkt Taotluse vastavalt nõuetele vormistamisel esineb selgitust mõjutavaid puuduseid
(näiteks on nimetatud, ent ei ole põhjendatud/kirjeldatud). Ettevalmistustöid pole
piisavalt tehtud. Eelarve on üldiselt kirjeldatud, on olemas maksumuste võrreldavus.
Projekti tehniline ettevalmistus on keskpärane.
2 punkti Taotlus vormistatud vastavalt nõuetele, lisatud põhjendusi ja kirjeldusi. Projekti
tehniline ettevalmistus on hea. Eelarve on põhjalikult koostatud, mille aluseks on
kvaliteetne lähteülesanne ning võetud hinnapakkumised. Ajakava on realistlik. Vajalikud
kooskõlastused on olemas.
3 punkti Taotlus 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 ja ajakava on loogiline
ja realistlik. Vajalikud kooskõlastused on olemas. Finantseerimise skeem on selge.
0 punkti Projekti tulemused pole jätkusuutlikud ega avalda pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral ei ole edasine haldamine lahti kirjutatud. Sihtrühma ei ole
kirjeldatud.
2

15 ning äriplaani tulude-kulude prognoosi

8

Uuenduslike lahenduste kasutamine
projekti eesmärkide saavutamiseks.
Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 10,
13 ja äriplaani

0-3-5

9

Projekti tegevused ja/ või tulemus on
keskkonnasäästlik.
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 16

0-1

10 Projekti tegevuste läbiviimisel
kasutatakse kohalikke ressursse.
Hinnatakse projekti kirjeldusele lisatud
hinnapakkumisi, projekti kirjelduse punkte
7 ja 11 ning äriplaani osa tooted ja
teenused

0-1-3

11 Huvi- ja/või sihtgrupina on kaasatud
noored.
Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8 ja
12
12 Projekti elluviimise mõju ja toime ning
uute töökohtade tekkimisele piirkonda

0-2-3

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8,
13 ja äriplaani osa kokkuvõte ning tuludekulude prognoosi

0-1-3-5

1 punkti Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on vähene või rahuldav. Investeeringuprojekti
korral on edasine haldamine osaliselt läbi mõeldud. Sihtrühmad on kirjeldatud.
3 punkti Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist mõju.
Investeeringuprojekti korral on edasine haldamine hästi läbi mõeldud ja selgelt lahti
kirjutatud. Sihtrühmad on selgelt kirjeldatud.
0 punkti Taotluses ei ole nimetatud ega kirjeldatud, milles seisneb käesoleva projekti
uuenduslikkus.
3 punkti Taotluses on nimetatud ja üldistavalt kirjeldatud, milles seisneb käesoleva
projekti uuenduslikkus.
5 punkti Taotluses on nimetatud ja detailselt kirjeldatud, milles seisneb projekti
uuenduslikkus: uuenduslikkust esindava projekti mõju organisatsioonile, avaldumine uue
kogemuse ja uute oskustena, täiendavate ressurssidena, võimalusena jõuda inimesteni
jm.
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 ja hiljem ka kontrollitav.
0 punkti Tegevuste läbiviimisel, vahendite soetamisel ei kasutata eestimaiseid ressursse,
kaupu, tooteid, teenuseid, oskusteavet jms.
1 punkt Tegevuste läbiviimisel, vahendite soetamisel kasutatakse eestimaiseid, v.a
Mulgimaa arengukoja kui piirkonna ressursse, kaupu, tooteid, teenuseid, oskusteavet jms.
3 punkti Tegevuste läbiviimisel, vahendite soetamisel kasutatakse Mulgimaa arengukoja
kui piirkonna ressursse, kaupu, tooteid, teenuseid, oskusteavet jms.
0 punkti Otseseid ja kaudseid kasusaajaid pole noored.
2 punkt Sihtgrupp on noored. Ettevõtte juhatuses on noor või antakse tööd noortele.
3 punkti Otsesed ja kaudsed kasusaajad on noored, konkreetselt on välja toodud ja
põhjendatud nende kasu. Kasusaajate arv on vastavuses planeeritud kulutustega.
0 punkti ei looda uusi töökohti, ei ole käibe kasvu ega klientide arvu suurenemist
1 punkt Olemasolevad töökohad säilitatakse, on mõningane käibe kasv.
3 punkti Olemasolevad töökohad säilitatakse ja luuakse kuni 2 uut töökohta, on
mõningane käibe kasv.
5 punkti Olemasolevad töökohad säilitatakse ja luuakse üle 2 uue töökoha, on käibe kasv
ja suurenenud klientide arv
3

13 Projekti mõõdetaval tulemusel on
positiivne mõju ja toime, mis jätkub peale
projekti lõppu

Hinnatakse projekti kirjelduse punkte 8 ja
15, 16 ning äriplaani tulude-kulude
prognoosi

1-2-3-4-5

1 punkt Projekti tulemused ei oma mõju tegevuspiirkonna elukvaliteedile või see on
puudulikult kajastatud (on nimetatud, aga pole selgitusi).
2 punkti Projekt omab mõju tegevuspiirkonna elukvaliteedile kohalikul tasandil (nt ühe
asula piires). Mõju toime on nimetatud, kuid ei ole kirjeldatud.
3 punkti Projekt omab mõju tegevuspiirkonna elukvaliteedile rohkem kui ühe asula
tasandil vallas. Mõju toime on kirjeldatud.
4 punkti Projekt omab suurt mõju tegevuspiirkonna elukvaliteedile, mõju tasand on
piirkonnasisene. Mõju on piisavalt põhjendatud (arvuliselt) erinevatest aspektidest
lähtuvalt.
5 punkti Projekt omab väga suurt mõju piirkonna (sh väljapoole Mulgimaa Arenduskoja
piirkonda) elukvaliteedile. Tulemused ja mõju on projektis piisavalt põhjendatud
(arvuliselt) erinevatest aspektidest lähtuvalt.

Keskkonnahoid on defineeritud järgmiselt: Ökoloogiline tasakaalustatus, mis eeldab inimese tervisele puhast keskkonda, ressursside säästlikku kasutust, inimtekkelise negatiivse mõju minimiseerimist keskkonnale ja
eelnevat toetavat keskkonnaharidust. (a) Keskkonnahoidu toetav projekt Tegevus omab keskkonnahoiule toetavat/positiivset mõju kui projekt näeb ette keskkonnaseisundi paranemist või keskkonnaemissioonide
vähendamist. Tulemus peab olema püsiv ja hiljem ka kontrollitav. Tegevus omab keskkonnahoidu toetavat mõju, kui aitab: 1. vähendada/ennetada jäätmeteket, saasteainete sattumist keskkonda (vette, õhku,
maapinda), inimese poolt põhjustatud katastroofide tõttu tekkinud keskkonna reostuse riske, osooni lagundavate ainete sattumist keskkonda, CO2 paiskumist atmosfääri; 2. säilitada looduse (liikide ja nende
elupaikade, sh maastike) mitmekesisust; 3. säilitada/parandada taastuvate ressursside taastumisvõimet (kala, mets, ulukid) või veekogude seisundit (põhjavesi, jõed, järved, rannikumeri); 4. parandada ressursside
säästlikku kasutust (maavarad, turvas, mets, vesi, muld), õhu- ja vee kvaliteeti; 5. suurendada keskkonnateadlikkust, jäätmete ümbertöötlemist ja taaskasutust, energiasäästu, keskkonnasõbraliku ühistranspordi
osakaalu, keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu, keskkondlike kaalutluste arvestamist planeeringutes; 6. ennetada inimtegevusest põhjustatud riske looduse mitmekesisuse vähenemisele, võõrliikide
sissetoomist. Keskkonnahoidu toetav projekt ei tohi olla vastuolus ühegagi ülalmainitud punktist, kuid toetav tulemus ei pea olema konkreetsete keskkonnanäitajate abil mõõdetav.
Näiteks võib keskkonnasõbralikuks tegevuseks lugeda ühekordse puisniidu puhastamist võsast, kuid sellel tegevusel ei pea olema mingit püsivat positiivset keskkonnamõju, kui puisniitu pidevalt ei hooldata. 3 Ehk
keskkonnaseisundile https://www.kik.ee/sites/default/files/stories/ST/Horisontaalsete_teemade_juhend.rtf.pdf
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