
                       
 

Mulgimaa Arenduskoda 
 

HINDAMISKRITEERIUMID  
 
II meede – Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine 
III meede – Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine 
 

1. Projekt on jätkusuutlik ja majanduslikult elujõulin e  
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 12, 14, 15  
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge)  

2. Reaalne vajadus esitatud projekti järele 
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 10, 11 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge)            

3. Projekti seotus taotlejate põhikirjaliste eesmärkide või tegevustega 
Hinnatakse projekti tegevuste vastavust põhikirjalistele tegevustele. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 1p  
(0p - ei vasta ja  1p- vastab) 

4. Projekti seos teiste arengukavade ja arengudokumentidega                                         
(valla arengukava/küla arengukava viitamine)  

Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 6.  
Võimalikud hindepunktid 0 – 3p 
Iga viidatud arengukava annab ühe punkti ja punktid summeeritakse. 
 (1p-piirkond, 1p- vald, 1p- küla) 

5. Elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine   
Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge) 

6. Kasutajate arvu mõistlik suhe toetuse suurusesse  
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 8, 10,13,15 ja eelarvt 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge) 

7. Elanikkonna omaalgatuse ja ühistegevuse suurendamine ning 
sotsiaalsete suhete tugevdamine 
Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 3 p 
(0p-puudub; 1p- vähe oluline; 2p- oluline 3p-väga oluline) 

8. Projekti o lulisus ja sidusus Mulgimaa Arenduskoja meetmete 
eesmärkidega  
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 3 ja 4.  
Võimalikud hindepunktid 1 – 3 p 
(1p- vähe oluline; 2p- oluline 3p-väga oluline)      



9. Projekti ettevalmistatuse aste  
Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 1 – 2 p 
(1p-kesine, 2p-hea)         

10. Projekti elluviimise suutlikkuse ja rakendamise aste  
Hinnatakse kogu projekti ulatuses ja projekti kirjelduse punkt 14 
Võimalikud hindepunktid 1 – 3 p 
(1p- kesine, 2p- rahuldav, 3p- hea)                                                                                                   

11. Projektil peab olema mõõdetav ja kirjeldatud tulemus 
Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 13 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge)                          

12. Projekt on suunatud arengule (Majanduse mitmekesistamine, uued teenused, uus kasutusviis, 
uued meetodid või  rakendus, uus lähenemine probleemile jne.)      
 Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 3 p 
(0p – puudulik, 1p- kesine, 2p- rahuldav, 3p- hea)                                                                                                  

13. Projekt on suunatud uuenduslikkusele (uuenduslikud meeteodid või rakendused, uus 
tehnoloogia,)  

Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 1 – 2 p  
(1p- vähe oluline; 2p- oluline)        

14. Projekt on keskkonnasäästlik 
Hinnatakse projekti kirjelduse punkt 16. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 1 p   
 (0 p - ei vasta ja  1p- vastab)             

15. Projekti positiivne mõju piirkonnaarengule  
Hinnatakse kogu projekti ulatuses ja  projekti kirjelduse punkti 6 ja 8. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub,1p-puudulik,2p-madal,3p-keskpärane, 4p-kõrge,5p-väga kõrge)                                  

16. Kohalike ressursside kasutus 
(kohalik resurss = Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ressurss) 

Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 2 p  
 (0p-ei kasutata Eesti resurssi, 1p-kasutatakse Eesti resurssi, 2p- kasutatakse 
Mulgimaa resurssi)                                                                                        

17. Maapiirkonna elukvaliteedi parandamine  
Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 0 – 5 p 
(0p-puudub, 1p-puudulik, 2p-madal, 3p-keskpärane, 4p-kõrge, 5p-väga kõrge)                               

18. Projekt vastab vormistusnõuetele 
(ühese reavahega kirjas Times New Roman 12 punkti suurusega ja  mitte  enam kui 8 lk) 
Hinnatakse kogu projekti ulatuses. 
Võimalikud hindepunktid 1 – 2 p 
(1p- rahuldav; 2p- korrektne) 

 
Kokku: max 60p 
Lävend: 40p          
 


