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IV MEEDE: COVID-19 TAASTEMEEDE MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2023 

 Kriteerium  Võimalikud 

hindepunktid 

Kirjeldus 

1 Projekti sidusus Mulgimaa 

Arenduskoja IV meetme eesmärgiga 

ja toetatavate tegevustega 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse 

punkti 2 

 

0-3 0 punkti Projekt ei vasta meetme eesmärkidele 
3 punkti Projekti tegevus vastab meetme eesmärgile, otsesed eesmärgid on kirjeldatud ja 

põhjendatud.  

 2 Projekti olulisus taotleva ettevõtte 

või organisatsiooni jätkusuutlikuks 

toimimiseks 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse 

punkte 3 ja 6 

 

0-1-2-3 0 punkti Projekti kasusaajaid ja olulisust pole kirjeldatud. 

1 punkt Kasusaajate arv ei taga projekti jätkusuutlikkust. Projekti tegevuste olulisust on 

kirjeldatud, kuid jätkusuutlikkust pole põhjendatud. 

2 punkti Kasusaajate arv tagab üldjoontes planeeritud tegevuste jätkusuutlikkuse. Projekti 

olulisus on üldjoontes kirjeldatud ja põhjendatud, kuid tegevused ei ole pikemaajalise mõjuga. 

3 punkti Kasusaajate arv tagab planeeritud tegevuste jätkusuutlikkuse. Projekti olulisus on 

arusaadavalt kirjeldatud ja põhjendatud ning planeeritud tegevused omavad pikemaajalist mõju. 

 3 Taotleja suutlikkus projekti ellu viia 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse 

punkte 4.1 ja 5.2 

0-1-2-3 0 punkti Taotleja senine tegevus ja taust ei toeta suutlikkust projekti tegevusi ellu viia. Taotleja 

finantsvõimekust pole kirjeldatud. Eelarve pole vastavuses taotleja äritegevuse mahuga. 

1 punkt Taotleja senist tegevust on üldsõnaliselt kirjeldatud, kuid sellest ei tulene taotleja 

suutlikkus projekti tegevusi ellu viia. Taotleja on oma finantsvõimekust kirjeldanud, kuid 

planeeritav eelarve pole vastavuses äritegevuse mahuga. 

2 punkti  Taotleja senist tegevust ja kogemust on kirjeldatud. Taotleja taust toetab tema 

suutlikkust projektiga planeeritud tegevusi ellu viia. Taotleja on oma finantsvõimekust 

kirjeldanud, kuid planeeritud tegevuste eelarve pole vastavuses äritegevuse mahuga. 

3 punkti Taotleja senist tegevust ja kogemust on põhjalikult kirjeldatud. Taotlejal on piisav 

võimekus projektiga planeeritud tegevusi ellu viia. Taotleja on oma finantsvõimekust kirjeldanud 

ja planeeritud tegevuste eelarve on vastavuses äritegevuse mahuga. 

 4 Projekti realistlikkus 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse 

punkte 4.2, 5.1 ja 5.2 

0-1-2-3 0 punkti Puudub planeeritavate tegevuste ja nende tulemuste kirjeldus. Kulutusi ja nende 

finantseerimist pole põhjendatud. 

1 punkt Planeeritavaid tegevusi ja nende tulemusi on üldsõnaliselt kirjeldatud. Kulutuste 

vajalikkust ja nende finantseerimist on kirjeldatud, kuid pole põhjendatud. 
2 punkti Planeeritavaid tegevusi on kirjeldatud äriplaani osana. Projekti tulemused on 

arusaadavalt kirjeldatud. Kulutuste vajalikkust ja nende finantseerimist on kirjeldatud, kuid 

nõrgalt põhjendatud.  

3 punkti Kogu ettevõtte, sh projekti raames planeeritud tegevustega seotud tooteid, teenuseid 

ja turgu on põhjalikult kirjeldatud. Arvulisi näitajaid (klientide arv, käibe kasv jms) on kirjeldatud 
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ja need on põhjendatud.  

 5 Probleem on välja toodud ja tegevus 

lahendab või aitab kaasa probleemi 

lahendamisele 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse 

punkte 2.2, 3.2 ja 4.2 

1-3-5 1 punkt Probleemi kirjeldus on puudulik ja/või seos projekti eesmärgiga puudub. Tegevus ei ole 

seotud probleemiga või ei aita kaasa probleemi lahendamisele. 

3 punkti Probleemi on üldjoontes kirjeldatud, kuid seos projekti eesmärgiga on nõrk. Tegevuse 

vajalikkust on põhjendatud ja see aitab kaasa probleemi lahendamisele. 

5 punkti Hetkeolukorda ja probleemi on põhjalikult kirjeldatud ja need on seotud projekti 

otseste eesmärkidega. Planeeritava tegevuse vajalikkust on põhjendatud ja see aitab kaasa 

probleemi lahendamisele. 

 6 Projektis on kasutatud uuenduslikke 

lahendusi projekti eesmärkide 

saavutamiseks 

 

Hinnatakse projekti kirjelduse punkti 

5.3 

0-1-3 0 punkti Pole kirjeldatud projekti tegevustega seotud uuenduslikkust. 

1 punkt On kirjeldatud projekti tegevustega seotud uuenduslikkust, kuid pole arusaadavalt 

põhjendatud selle mõju. 

3 punkti On kirjeldatud projekti tegevustega seotud uuenduslikkust ja selle mõju on 

arusaadavalt põhjendatud. 

 

Maksimaalne HP arv 20, lävend 12 


