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Meede 2 MTÜ/SA jne 

Projektitaotlusi hinnatakse 5 palli süsteemis (5 – väga hea, 1 – puudulik): 

 

Hindamis-

valdkond 

Hindamis-

kriteerium ja 

osakaal 

Kirjeldus Hindamisskaala 

Seos taotlusega  

Märkused 

1. Projekti 

mõjuga 

seotud 

hindamis-

kriteeriumid 

(60%) 

1.1. Projekti seos 

KKLMi 

strateegiaga 

(20% hindest) 

 Kas ja mil määral on 

projekt seotud KKLMi 

visiooni ja strateegiliste 

eesmärkidega? 

 Kas ja mil määral on 

projekt seotud KKLMi 

horisontaalsete 

eesmärkidega? 

1 – projekt ei ole seotud 

KKLMi strateegiaga 

5 – projekt panustab 

selgelt KKLMi visiooni, 

strateegiliste eesmärkide, 

ja horisontaalsete 

eesmärkide täitmisesse 

  

1.2. Projekti seos 

kohalike ja 

piirkondlike 

arengukavadega 

(10% hindest) 

 Kas ja mil määral on 

projekt seotud kohalike 

arengukavadega? 

 Kas ja mil määral on 

projekt seotud 

maakondlike 

arengukavadega? 

1 – projekt ei ole seotud 

kohalike ja maakondlike 

arengukavadega 

5 – projekt panustab 

selgelt nii kohalike kui ka 

maakondlike 

arengukavade eesmärkide 

täitmisesse 

  

1.3. Projekti 

mõju meetme 

tulemus- ja 

väljundindikaato

rite täitmisele 

(20% hindest) 

 Mil määral panustab 

projekt meetme-

spetsiifiliste 

indikaatorite 

täitmisesse (M 1.1, M 

1.2, M 2.1, M 2.2)? 

1 – projekt ei panusta 

meetmespetsiifiliste 

indikaatorite täitmisesse 

5 - projekt panustab 

olulisel määral 

meetmespetsiifiliste 

indikaatorite täitmisesse 

  

1.4. Projekti 

uuenduslikkus 

(10% hindest) 

 Kas projekti 

tulemusena pakutakse 

1 – projekt ei ole 

uuendusliku iseloomuga 
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projekti teostamise 

piirkonnas uut toodet 

või teenust? 

 Kas projekti 

tulemusena kasutatakse 

tavapärasest paremat 

tehnoloogiat või  

luuakse piirkonda uus  

traditsioon? 

 Kas projekti 

tulemusena leitakse 

uuenduslikud 

lähenemised piirkonna 

arendamisel ja 

probleemide 

lahendamisel? 

5 – projekt vastab kõigile  

uuenduslikkuse 

tingimusele 

2. Projekti 

teostatavuse 

ja jätku-

suutlikkuseg

a seotud 

hindamis-

kriteeriumid  

( 40% ) 

2.1. Projekti 

tegevuskava 

selgus ja 

realistlikkus 

(10% hindest) 

 Kas projekti tegevused 

on arusaadavalt ja 

piisavalt põhjalikult 

lahti kirjutatud? 

 Kas projekti tulemused 

on välja toodud ning 

need on selgelt seotud 

tegevustega? 

 Kas projekti ajakava on 

selge ja realistlik? 

1 – projekti tegevused pole 

selgelt lahti kirjutatud; 

tulemused pole välja 

toodud; projekti ajakava 

puudub või on 

ebarealistlik 

5 - projekti tegevuskava on 

arusaadav ja teostatav; 

kavandatud eesmärkide, 

tegevuste ja tulemuste 

vaheline seos on selge; 

ajakava on realistlik 

  

2.2. Projekti 

eelarve selgus ja 

kulude 

põhjendatus 

 Kas projekti eelarve on 

selge ja piisavalt 

põhjendatud? 

1 – eelarve pole arusaadav 

ja usaldusväärselt 

põhjendatud 
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(10% hindest) 5 – eelarve on selge ja 

arusaadav ning põhineb 

usaldusväärsetel 

põhjendustel/ 

hinnapakkumistel 

2.3. Taotleja 

kogemus ja 

pädevus 

(10% hindest) 

 Kas projekti 

taotleja/meeskond on 

varasemate 

kogemustega? 

 Kas projekti 

taotleja/meeskond on 

piisavalt pädev projekti 

tegevuste 

elluviimiseks?  

 Kas projekti 

taotleja/meeskond on 

usaldusväärne? 

1 – projekti meeskond pole 

usaldusväärne, puudub 

varasem kogemus ning 

vajalik pädevus tegevuste 

elluviimiseks 

5 - projekti taotleja ja 

meeskond on 

usaldusväärne, varasemate 

kogemustega ning 

tegevuste elluviimiseks 

vajalike pädevustega 

  

2.4. Projekti 

tulemuste 

jätkusuutlikkus 

(10% hindest) 

 Kas projekti tulemused 

on püsivad ning 

jätkusuutlikud ka peale 

rahastamist? 

1 – Projekti tulemused ei 

ole jätkusuutlikud ja ei 

avalda pikemaajalist mõju. 

Investeeringu korral ei ole 

edasine haldamine lahti 

kirjutatud  

5 - projekti tulemused on 

jätkusuutlikud ja 

avaldavad pikemaajalist 

positiivset mõju. 

Investeeringu korral on 

edasine haldamine selgelt 

kirjeldatud  
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Juhul, kui projektitaotlus saab keskmiseks  hindeks alla 17 hindepunkti, ei kuulu projektitaotlus automaatselt rahastamisele. 
 
 


