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Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord 

Kehtiv alates 05.09.2019  

  

Käesolev kord sätestab TASi tegevuspiirkonna strateegia rakendamiseks esitatud projektitaotluste 

hindamise kriteeriumid ja nende osakaalud ning projektitaotluste paremusjärjestuse 

moodustamise korra. Antud korrast lähtub TASi hindamiskomisjon Leader-meetme raames 

antava projektitoetuse taotluste hindamisel ja paremusjärjestuse moodustamisel, mis esitatakse 

hindamiskomisjoni ettepanekuna TASi juhatusele kinnitamiseks. Tulenevalt TASi strateegia 

muudatustest sätestab antud töökord suurprojektide hindamise tingimused, kriteeriumid ja 

osakaalud punktis 2. 

 

1. Projektitaotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud tavapäraste 

taotlusvoorude puhul 

 

TASi projektide hindamiskriteeriumid on olemuslikult jaotatud kaheks: 

 

1) Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 40%), sh: 

1.1. Projekti panus strateegia meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele (10%) 

1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (30%) 

 

2) Universaalsed hindamiskriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade ja 

meetmete puhul (osakaal kokku 60%), sh: 

2.1. Projekti ja eelarve põhjendatus (20%) 

2.2. Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%) 

2.3. Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%) 

2.4. Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile - uute ja innovatiivsete toodete arendamine1 

(20%) 

 

Hindamis-

valdkond 

Hindamiskriteerium 

ja osakaal 

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse 

hinde kirjeldus) 

 

1. Meetme-

spetsiifilised 

kriteeriumid 

1.1. Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%) 

1) projekt vastab otseselt 

meetmespetsiifilisele eesmärgile ning omab 

märkimisväärset mõju selle täitmisele (vt 

täpsem selgitus allpool). 

 

1.2. Projekti mõju 

meetme indikaatorite 

1) projekt panustab olulisel määral 

meetmespetsiifiliste indikaatorite täitmisesse 

 
1 Kultuuripärandi arendamise ja eksponeerimise ning traditsiooniliste sündmuste puhul hinnatakse samuti 

uuenduslikkust, arvestades seejuures nende ajaloolise väärtuse säilitamise vajadust. 
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täitmisele (30%) (vt täpsem selgitus allpool). 

2. Univer-

saalsed 

hindamis-

kriteeriumid 

2.1. Projekti (sh 

eelarve) põhjendatus 

(20% hindest) 

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.  

4) eelarve on arusaadav ja selgelt 

põhjendatud ning vastavuses kavandatud 

tegevuste ja tulemustega. 

2.2. Projekti 

tulemuslikkus ja 

elujõulisus (10%) 

 

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. 

2.3. Taotleja 

suutlikkus projekti 

teostamisel (10% 

hindest) 

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.  

2.4. Projekti vastavus 

TASi läbivale 

printsiibile - uute ja 

innovatiivsete toodete 

arendamine (20%) 

1) projekti raames teostatavad tegevused on 

selgelt uuenduslikud. Kasutatakse 

uuenduslikke tehnoloogiaid, meetodeid. 

2) projekti elluviimine toimub koostöös, 

tegevustesse on kaasatud kõrgkool/ teadus- 

ja/või arendusasutus või nende esindaja. 
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MEETMESPETSIIFILISED HINDAMISKRITEERIUMID 

 

STRATEEGILINE VALDKOND 1: KOHALIKUL ERIPÄRAL JA RESSURSIL BASEERUVA 

ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE 

 

MEEDE 1.1 VÄIKETOOTMISE ARENDAMINE  

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus - piirkonna 

ettevõtlus baseerub väärindatud kohalikul ressursil (nt puit, biomass, kohalik toit jms) ja on 

uuenduslik.  

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi 

täitmisele (10%) 

Projekt on otseselt suunatud kohaliku ressursi 

nutikale väärindamisele, sh kas: 

▪ kohaliku loodusressursi (puit jms) ärilisele 

rakendamisele või  

▪ kohaliku toidu väärindamisele 

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (30%) 

1) Projekti tulemusena tekib piirkonda 

uus/parendatud kohalikul ressursil baseeruv 

toode 

2) Projekti tulemusena luuakse vähemalt üks 

töökoht 

3) Projekti tulemusena kasvab ettevõtte käive 

kahe aasta jooksul peale projekti lõppu 

vähemalt 20% 

 

 

MEEDE 1.2 TURISMIETTEVÕTLUSE ARENDAMINE  

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus –

turismitooted ja -teenused on välja arendatud lähtuvalt piirkonna eripärast.  

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi 

täitmisele (10%) 

Projekt on otseselt suunatud piirkondliku eripära 

rõhutava turismiettevõtluse arendamisele 

(majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused 

jms), sh kas: 

▪ kohalike turismitoodete ja -teenuste 

arendamisele või 

▪ ligipääsude, ühenduste jm toetava 
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turismitaristu rajamisele  

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (30%) 

1) Projekti tulemusena tekib piirkonda 

uus/parendatud turismitoode või -teenus 

2) Projekti tulemusena luuakse vähemalt üks 

töökoht 

3) Projekti tulemusena kasvab ettevõtte käive 

kahe aasta jooksul peale projekti lõppu 

vähemalt 20% 

4) Projekt aitab otseselt kaasa piirkonna 

külastajate arvu tõusule 

 

STRATEEGILINE VALDKOND 2: KOGUKONDADE VÕIMEKUSE ARENDAMINE 

 

MEEDE 2.1 KOHALIKE TRADITSIOONIDE HOIDMINE JA ARENDAMINE 

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on elujõuline kogukond - piirkonna kultuuripärand ja 

traditsioonid on hoitud ja arendatud; toimivad kogukondade ühisüritused; arenenud on 

mitmekesised kogukonnateenused. 

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi 

täitmisele (10%) 

Projekt panustab otseselt kas: 

1) Kultuuripärandi arendamisele ja 

eksponeerimisele 

2) Uuenduslike piirkondlike (vähemalt 3 

omavalitsust) ning maakondlike ühisürituste 

läbiviimisele (nt koolitused, seminarid, 

kultuuri- ja spordiüritused) 

3) Kogukonnateenuste loomisele ja arendamisele, 

sh kohalikud äriteenused 

4) Avalike puhkealade jms arendamisele 

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (30%) 

Projekti tulemusena on kas: 

1) Rajatud investeeringuobjekt (kultuuripärand, 

puhkealad), mille iganädalane püsikasutajate 

arv on minimaalselt 20  

2) Läbiviidud uuenduslik ühisüritus, kus osaleb 

vähemalt 100 inimest. 

3) Loodud uus või parendatud kogukonnateenus, 

millel on vähemalt 20 püsikasutajat  

 

MEEDE 2.2 NOORTE AKTIVISEERIMINE  

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on elujõuline kogukond - piirkonna noored on 
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ettevõtlikud ning kaasatud erinevatesse kogukondade tegevustesse ja 

otsustusprotsessidesse.  

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi 

täitmisele (10%) 

Projekt panustab otseselt kas: 

1) Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse 

arendamisele  

2) Tööpraktika võimaldamisele noortele 

(õpilasmalevad, laagrid jms: noorte praktiliste 

oskuste arendamisele ja suuremale sidususele 

suunatud tegevused) 

3) Noorte aktiviseerimisega seotud investeeringu 

teostamisele 

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (30%) 

Projekti tulemusena on kas: 

1) Läbiviidud ettevõtlikkuse arendamisele 

suunatud tegevus, kus osaleb vähemalt 20 noort 

2) Läbiviidud noorte praktiliste oskuste 

arendamisele suunatud tegevus, kus osaleb 

vähemalt 20 noort 

3) Uuendatud/parendatud noortele suunatud 

objekt, millel on vähemalt 20 püsikasutajat 

nädalas 

 

STRATEEGILINE HORISONTAALNE VALDKOND: SUURPROJEKTIDE JA 

KOOSTÖÖVÕRGUSTIKE ARENDAMINE 

 

MEEDE 3.1 SUURPROJEKTIDE ARENDAMINE 

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ja elujõuline 

kogukond.  

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti mõju laiema piirkonna 

arengule (20%) 

Projekt panustab otseselt TASi piirkonda jäävate 

avalikuks kasutuseks mõeldud ning suurema 

piirkondliku mõjuga (laiem kui 1 KOV) objektide 

arendamisesse. Suurprojektide puhul on 
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eelduseks, et arendatav objekt valmib terviklikult 

ning võrreldes senise olukorraga toimub pakutava 

toote areng selgelt uuele tasemele. Projektid 

peavad andma piirkonna majandus- ja 

elukeskkonnale olulist lisandväärtust.  

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (20%) 

Projekti tulemusena on: 

▪ Arendatud välja suurema piirkondliku mõjuga 

objekt; 

▪ Vähemalt 15 000 kasutajat/kasusaajat iga 

objekti kohta; 

▪ Suurenenud piirkonna elanike/objekti 

kasutajate rahulolu. 

 

 

MEEDE 3.2 TASi PIIRKONDA JÄÄVATE VÕRGUSTIKE LOOMINE JA 

ARENDAMINE 

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ja elujõuline 

kogukond - TASi piirkonnas on välja arendatud piirkonna eripära rõhutavad 

koostöövõrgustkikud.  

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi 

täitmisele (10%) 

Projekt panustab otseselt kas: 

1) Olemasolevate ja uute spetsiifiliste 

koostöövõrgustike arendamisele  

2) Ühisturunduse edendamisele 

3) Taastuvenergia ühisele arendamisele 

4) Infovõrgustike arendamisele 

1.2. Projekti mõju meetme 

indikaatorite täitmisele (30%) 

Projekti tulemusena on: 

▪ Oluliselt edasiarendatud olemasolev või 

loodud uus koostöövõrgustik 

▪ Suurenenud võrgustikus osalevate 

organisatsioonide arv 

▪ Suurenenud võrgustike liikmete rahulolu  

 

 

MEEDE 3.3 REGIONAALSE JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ EDENDAMINE 

Meetme eesmärk: TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus 



 7 

Meetmespetsiifiline kriteerium Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde 

kirjeldus) 

1.1. Projekti panus strateegia 

meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele 

(10%) 

Projekt panustab otseselt kas: 

1) Olemasolevate regionaalsete 

koostöövõrgustike arendamisele või 

2) Uute regionaalsete koostöövõrgustike 

loomisele ja arendamisele 

1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite 

täitmisele (30%) 

Projekti tulemusena on: 

▪ Oluliselt edasiarendatud olemasolev või 

loodud uus koostöövõrgustik 

▪ Suurenenud võrgustikus osalevate 

organisatsioonide arv 

▪ Suurenenud võrgustike liikmete rahulolu  

 

2. Projektitaotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud suurprojektide taotlusvooru 

puhul 

 

Hindamiskriteeriumid ja osakaalud: 

 

1) Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 40%), sh: 

1.1. Projekti mõju laiema piirkonna arengule (20%)  

1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (20%) 

 

2) Universaalsed hindamiskriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade ja 

meetmete puhul (osakaal kokku 60%), sh: 

2.1. Projekti ja eelarve põhjendatus (20%) 

2.2. Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%) 

2.3. Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%) 

2.4. Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile - uute ja innovatiivsete toodete 

arendamine2 (20%) 

 

Suurprojektide hindamise tingimused: 

1) Suurprojektide puhul on eelduseks, et arendatav objekt valmib terviklikult ning võrreldes 

senise olukorraga toimub pakutava toote areng selgelt uuele tasemele. Projektid peavad 

andma piirkonna majandus- ja elukeskkonnale olulist lisandväärtust;  

2) Projektide puhul on oluline regionaalne tasakaalustatus - ühest TASi piirkonnast ei 

rahastata rohkem kui 2 projekti. Suurprojektide hindamisel võetakse aluseks järgmised 

TASi abikõlblikud piirkonnad: Põhja- ja Kirde-Tartumaa (Tartu vald, Peipsiääre vald); 

 
2 Kultuuripärandi arendamise ja eksponeerimise ning traditsiooniliste sündmuste puhul hinnatakse samuti 

uuenduslikkust, arvestades seejuures nende ajaloolise väärtuse säilitamise vajadust. 



 8 

Lääne-Tartumaa (Elva vald, Nõo vald); Lõuna-Tartumaa (Kambja vald, Tartu linn) ja 

Kagu Tartumaa (Luunja vald, Kastre vald, Räpina vald). 

 

3. Hindamisskaala 

 

TASi projekte hinnatakse lähtuvalt hindamiskriteeriumitest viie palli süsteemis hindamisskaalal 

1-5. 

 

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.  

 

4. Hindepunktide arvutamine ja projektitaotluste paremusjärjestuse 

moodustamine  

 

4.1. 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.  

4.2. Projektitaotlustele antud hindepunktide alusel moodustatakse iga meetme kohta kõigist 

vastava meetme raames hinnatud taotlustest projektitaotluste paremusjärjestus.  

4.3. Projektitaotluste paremusjärjestuse moodustamisel asetub järjestuses kõrgemale kohale 

suurema lõpliku hindepunkti saanud projektitaotlus.  

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

paigutatakse paremusjärjestuse lõppu vastavalt kogutud punktisummale ning tähistatakse 

kui miinimumnõuetele mittevastavad taotlused. 

4.5.  Kui kahe projektitaotluse lõplikud hindepunktid on võrdsed, määrab hindamiskomisjon 

nende projektitaotluste paremusjärjestuse hääletuse teel.  

4.6.  Hindamiskomisjoni poolt moodustatud paremusjärjestuse tulemused märgitakse 

hindamiskomisjoni ettepanekus, mis lisatakse koosoleku protokollile.  

 

TASi juhatus  

05.09.2019 

juhatuse esimees 

 


