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Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord 

Kehtiv alates 10.12.2012  

  

1. Käesolev kord sätestab Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna strateegia rakendamiseks 

esitatud projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja nende osakaalud ning projektitaotluste 

paremusjärjestuse moodustamise korra. Antud korrast lähtub Tartumaa Arendusseltsi 

hindamiskomisjon Leader-meetme raames antava projektitoetuse taotluste hindamisel ja 

paremusjärjestuse moodustamisel, mis esitatakse hindamiskomisjoni ettepanekuna Tartumaa 

Arendusseltsi juhatusele kinnitamiseks.  
 

2. Projektitaotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud  
 

Kriteerium Nõuded projektitaotlusele Osakaal 

Projekti põhjendatus 

1) projektis on selgelt kirjeldatud probleemid, põhjendatud vajadused 

ja ideed, mida soovitakse lahendada või teostada; 

2) sihtgrupid ja kasusaajad on selgelt määratletud ja seotud projekti 

tulemustega; 

3) eesmärgid lähtuvad probleemidest ja vajadustest ning on 

realistlikud. 

25% 

Projekti tulemuslikkus ja 

elujõulisus 

1) projekti tegevused on läbi mõeldud, kavandatud tegevused 

võimaldavad saavutada projekti otseseid tulemusi; 

2) taotleja suudab kavandatud tegevusi jätkata või investeeringu 

objekte toimivana hoida piisava aja kestel peale projekti lõppemist; 

3) projekti tulemused aitavad kaasa Tartumaa Arendusseltsi 

tegevuspiirkonna strateegia eesmärkide saavutamisele. 

20% 

Projekti eelarve 

põhjendatus 

1) eelarve on arusaadav ja selgelt põhjendatud; 

2) eelarve maht on vastavuses kavandatud tegevuste ja tulemustega. 
20% 

Taotleja suutlikkus 

projekti teostamisel 

1) projekti teostaval meeskonnal, sh projektijuhil on piisavalt 

teadmisi, oskusi ja kogemusi projekti edukaks elluviimiseks;  

2) projekti teostamisel osalevad projekti seisukohalt vajalikud 

asjatundjad ja olulised partnerid. 

10% 

Projekti kooskõla 

tegevussuuna 

eesmärkidega 

Iga tegevussuuna jaoks on kirjeldatud eraldi projektitaotlusele 

esitatavad nõuded. 25% 
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3. Tegevussuunast lähtuvad nõuded projektitaotlusele 

 

ETTEVÕTLUSE MEEDE 

Eesmärk: tõsta mikro- ja väike-ettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. 

Tegevussuund Tegevussuunast lähtuvad nõuded projektitaotlusele 

1.1. Kohaliku loodus-, 

kultuuri- ja oskusressursi 

väärindamine. 

1) kauba, teenuse, toote kujundamine on läbi mõeldud terviktsüklina ressursi 

kasutuselevõtust kuni turundamiseni;  

2) ressursse kasutatakse säästvalt; 

3) taotleja rakendab ettevõttes tootmise või teeninduse korraldamisel uudset 

(vähemalt kohalikul tasandil) tehnoloogilist lahendust või töökorraldust.  

1.2. Toetus ühis- ja 

kohaturunduseks ning 

klastrite käivitamiseks. 

1) projektis on kavandatud sisuline koostöö osaliste vahel (vastavalt 

ühisturunduses, kohaturunduses, klastri arendamisel); 

2) koostööle on kaasatud oluline hulk osalisi, sealhulgas erinevatest 

sektoritest; 

3) kavandatud tegevused aitavad tuntavalt kaasa ettevõtluskeskkonna 

paremale toimimisele projekti piirkonnas; 

4) koostöö on avatud uutele liitujatele projektipiirkonnas. 

1.3. Uuenduslike toodete 

ja teenuste loomine. 

1) kavandatud toode või teenus on vähemalt üle-eestiliselt selgelt uudne, 

uudsuse hinnang põhineb olemasoleva turu asjatundlikul analüüsil ja see on 

kirjeldatud äriplaanis; 

2) ettevõte on suuteline toodet tootma või teenust osutama piisavas mahus 

arvestades kavandatud turgu; 

3) ettevõte suudab toodet või teenust turustada terves eeldatud piirkonnas. 

 

KOGUKONDADE MEEDE 

Eesmärk: tõsta kogukondade võimekust oma elukeskkonna kujundamisel.  

Tegevussuund Tegevussuunast lähtuvad nõuded projektitaotlusele 

3.1. Uute 

kogukonnateenuste 

käivitamine kohaliku 

vajaduse baasil. 

1) selgelt on määratletud ja kirjeldatud kogukond;  

2) kogukonna vajadused teenuste järele on analüüsitud ja arvestatud;  

3) korraldatav teenus aitab oluliselt kaasa kogukonna elukvaliteedi 

paranemisele; 

4) korraldatav teenus on kogukonna liikmetele kättesaadav ja majanduslikult 

elujõuline. 



 3 

3.2. Ühistegevuseks 

tingimuste loomine. 

1) ühistu või ühistegevuse algatus tegutseb selgelt määratletud valdkonnas ja 

selgelt määratletud eesmärkidel; 

2) ühistu või ühistegevuse algatuse tegevus on kooskõlas ühistegevuse 

põhimõtetega;  

3) projektitaotluse esitamise aluseks on kirjalikult fikseeritud kokkulepped: 

tegevuskava, ühistul – põhikiri ja üldkoosoleku otsus, ühistegevuse algatusel – 

osaliste kirjalik kokkulepe ja volitused. 

3.3. Kogukondade-

vaheliste 

koostöövõrgustike 

loomine ja tugevdamine. 

 

1) võrgustikus osalevad kogukonnad (huvipõhised või territooriumipõhised) on 

selgelt määratletud ja arusaadavalt kirjeldatud; 

2) võrgustikus osalejad on piisavalt kaasatud tegevuste kavandamisele, 

kaasamine on tõendatud dokumentidega;  

3) võrgustikus osalejate vahel on kokku lepitud võrgustiku ülesehitus 

(struktuur, esindajad ja nende volitused, ülesanded ja tööjaotus, 

koordineerimine, koostöökokkulepped, avatus …), tegevuskava, suhtlemine 

organisatsioonis, vastavad dokumendid on lisatud. 

 

NOORTE MEEDE 

Eesmärk: luua soodsad tingimused noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse kasvuks.  

Tegevussuund Tegevussuunast lähtuvad nõuded projektitaotlusele 

2.1. Arenguvõimaluste ja 

-tingimuste loomine 

noortele. 

1) kavandatud tegevused ja soetatavad vahendid aitavad kaasa vanuses 7 – 26 

aastat sihtgruppide ettevõtlikkuse, algatusvõime ja juhtimisoskuste 

arendamisele ja on põhjendatud metodoloogiliselt; 

2) noorte sihtgruppide ettevõtlikkust, algatusvõimet, juhtimisoskust on 

rakendatud juba projektitaotluse kavandamisel; 

3) projekt on fokuseeritud kindlatele noorte vanuse- ja sotsiaalsetele 

gruppidele ja projekti tegevused arvestavad valitud gruppide eripära ja 

vajadustega; 

4) projekti tegevuste tulemusena paraneb noorte tegevuskeskkonna kvaliteet. 

2.2. Noorte arengut 

toetavate võrgustike 

loomine ja arendamine. 

1) noori on kaasatud projekti kavandamisjärgus ja noortel on projekti 

teostamisel ning selle tulemuste kasutamisel piisav otsustusõigus, seejuures 

kaasamine on tõestatud dokumentidega;  

2) tegevuste ja keskkonna kavandamisel on arvestatud ealisi jm grupierinevusi;  

3) juhendajatel on projekti tegevusvaldkonnas piisav pädevus ja 

juhendajamine on garanteeritud; 

4) taotlejal on selge ülevaade ettevõetavas valdkonnas tegutsevatest 

organisatsioonidest ja olemasolevatest võrgustikest. 

5) projekti tegevuste tulemusena paraneb noorte tegevuskeskkonna kvaliteet. 
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4. Hindamisskaala 

 

Projektitaotlust hinnatakse iga kriteeriumi järgi hindamisskaalal 1….5 (ühest viieni).  

 

Hindepunkti 

väärtus 

Hindepunkti sisuline tähendus 

 

5 

Projekt vastab täielikult kriteeriumi nõuetele  

Projektitaotlus saab kriteeriumi järgi maksimaalse hinde (5 hindepunkti) juhul, kui 

projektitaotlus vastab kõigile kriteeriumi skaala tipu kirjelduses toodud nõuetele. 

4 Projekt  vastab üldjoontes kriteeriumi nõuetele. 

3 Projekt vastab osaliselt kriteeriumi nõuetele. 

2 Projekt vastab vähesel määral kriteeriumi nõuetele.   

1 Projekt  ei vasta kriteeriumi nõuetele. 

 

5. Hindepunktide arvutamine ja projektitaotluste paremusjärjestuse moodustamine  

 

5.1. Hindepunktide arvutamisel arvutatakse esmalt iga kriteeriumi jaoks hindajate poolt 

projektitaotlusele antud hinnete alusel kriteeriumi aritmeetilised keskmised. Seejärel 

arvutatakse kriteeriumite aritmeetiliste keskmiste ja punktis 2 toodud osakaalude põhjal 

kaalutud keskmine, mis on projektitaotlusele antud lõplik hindepunkt.  

5.2. Projektitaotlustele antud hindepunktide alusel moodustatakse iga tegevussuuna kohta kõigist 

vastava tegevussuuna raames hinnatud taotlustest projektitaotluste paremusjärjestus.  

5.3. Projektitaotluste paremusjärjestuse moodustamisel asetub järjestuses kõrgemale kohale 

suurema lõpliku hindepunkti saanud projektitaotlus.  

5.4. Alla 60% võimalikest punktidest kogunud taotlused ei vasta miinimumnõuetele. Need 

paigutatakse paremusjärjestuse lõppu vastavalt kogutud punktisummale ning tähistatakse kui 

miinimumnõuetele mittevastavad taotlused. 

5.5. Kui kahe projektitaotluse lõplikud hindepunktid on võrdsed, määrab hindamiskomisjon nende 

projektitaotluste paremusjärjestuse hääletuse teel.  

5.6. Hindamiskomisjoni poolt moodustatud paremusjärjestuse tulemused märgitakse 

hindamiskomisjoni ettepanekus, mis lisatakse koosoleku protokollile.  

 

 

Tartumaa Arendusseltsi juhatus  

10.12.2012 

juhatuse esimees 

 

 


