
Projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma 
moodustamise ja komisjoni töökord 

Käesolev kord reguleerib projektitaotluse hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise 
töörühma (edaspidi Hindamiskomisjon või komisjon) moodustamist ja tegevuse läbiviimist.  
 
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu tähtaja ja avalikustab 
tegevuspiirkonna elanikele kättesaadavas väljaandes ning oma veebilehel teabe 
projektitaotluste vastuvõtu tähtaja, strateegia meetme, projektitaotluse hindamiskriteeriumite 
ja hindamise korra, projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise korra ja projektitaotluse 
hindamise tähtaja kohta vähemalt neli nädalat enne projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algust.  
 
Kogukonnateenuse arendamise taotlused esitatakse kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekule 
enne taotlusperioodi lõppu.  
 
Projektide hindamine toimub taotluse esitamisele järgneva kahe kuu jooksul. Laekunud 
taotluste tehniline kontroll viiakse tegevmeeskonna poolt läbi kahe kuni nelja nädala jooksul 
olenevalt laekunud taotluste arvust, misjärel on hindamiskomisjonil kahe nädala jooksul enne 
hindamiskoosolekuid võimalik taotlustega tutvuda e-PRIA keskkonnas. Tehnilise kontrolli 
käigus tekkinud järelepärimistele annab tegevmeeskond taotlejale 1-5 päeva vastamiseks. 
Projektide, mis hindamise tulemusena osutusid väljavalituks, menetlemist jätkab PRIA, tehes 
otsuse projektide rahastamise või tagasilükkamise kohta. 
 

1. Hindamiskomisjoni moodustamine, liikme tagasikutsumine ja komisjoni koosseis 

1.1 Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek moodustab oma otsusega projektitaotluste 
paremusjärjestuse määramiseks hindamiskomisjoni, kelle liikmeks ei ole kohaliku 
tegevusgrupi juhatuse liikmed ega kohaliku tegevusgrupi töötaja. 
Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed avalikustatakse Hiidlaste Koostöökogu 
veebilehel. Igal aastal kinnitab üldkoosolek juhatuse ettepanekul hindamiskomisjoni liikmed. 
Hindamiskomisjon moodustatakse nii, et kolme järgneva aasta jooksul vahetub vähemalt 
kolmandik hindamiskomisjoni koosseisust.  
1.2 Komisjon koosneb vähemalt kolmest mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajast ja 
vähemalt kahest ettevõtjast, kes tegutsevad Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas ning 
vähemalt kahest piirkonna kohaliku omavalitsusüksuse esindajast ning vähemalt kahest 
eksperdist (edaspidi komisjoni liikmed). Avaliku sektori esindajate osakaal peab jääma alla 
50%. Komisjon on töövõimeline,  kui töökoosolekul osaleb vähemalt viis liiget. 
1.3 Komisjoni liikmetele lisaks määrab üldkoosolek vähemalt kolm asendusliiget, kellel on 
kõik komisjoni liikme õigused ja kohustused. 
1.4 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelle hindamiskomisjon valib endi hulgast 
esimesel töökoosolekul lihthäälteenamuse printsiibil. 
1.5 Hindamiskomisjoni liikmetele korraldatakse enne hindamisperioodi koolitus. 
 
2. Taotluse hindamise kriteeriumid  

2.1 Hindamiskomisjon hindab taotlusi lähtuvalt meetmelehel toodud meetme 
hindamiskriteeriumitest. Hindamise tulemusena selgunud edukaks osutunud taotluste 
nimekirja kinnitab juhatus või üldkoosolek. 
Taotluste hindamine koosneb viiest osast: 
- välistav vastavushindamine, mille käigus hinnatakse taotluse vastavust strateegias esitatud 
nõuetele, kõik mittevastavad taotlused lükatakse tagasi; 
- vastavus strateegia eelistatud teemadele, mille käigus hinnatakse projekti vastavust 



strateegia eelistatud teemadele; 
- vastavus meetme eelistustele, mille käigus hinnatakse projekti vastavust meetme eelistustele; 
- taotluse tehniline hindamine, mille käigus hinnatakse kavandatava projekti elluviimise ja 
tulemuste saavutamise efektiivsust ja realistlikkust; 
- eeldatava mõju hindamine, kus hindamiskomisjon, kui ekspertide paneel hindab projekti 
eeldatavat mõju strateegia eesmärkide saavutamisele, mis on toodud meetmelehel. 
2.2 Hindamise hõlbustamiseks on Hiidlaste Koostöökogu rakenduskavas kinnitanud igale 
meetmele vastavad hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumidele vastavuse hindamiseks 
annab komisjoni liige hindepunkte, võrreldes selleks projektitaotluses toodud andmeid ja 
eesmärke piirkonna strateegia ning Leader-määrusega. Hindepunktid märgib 
hindamiskomisjoni liige elektroonses e-PRIA hindamiskeskkonnas hindamiskoosoleku 
jooksul. Hindamiskomisjoni liikmel on õigus taotlusega tutvuda vähemalt kaks nädalat enne 
hindamiskoosoleku toimumist elektroonselt e-PRIA keskkonnas. 
 

3. Komisjoni istung 

3.1 Komisjoni töövorm on komisjoni istung, mille valmistab ette tegevjuht. Komisjoni istung 
on kinnine. 
3.2 Komisjoni istungi kutsub kokku tegevjuht. Tegevjuht teatab komisjoni liikmetele 
kirjalikult komisjoni istungi toimumise aja ja koha. Komisjon võib tulla kokku korduvalt, 
vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord hindamisperioodi.  
3.3 Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt viis komisjoni liiget, 
millest avaliku sektori esindajate osakaal jääb alla 50%. 
3.4 Kui komisjon ei ole otsustusvõimeline, kutsub komisjoni esimees uue komisjoni kokku 10 
tööpäeva jooksul. 
3.5 Komisjoni esimehel on õigus lisateabe saamiseks kutsuda komisjoni istungile pädevaid 
spetsialiste ja eksperte. Sellekohase põhjendatud kirjaliku ettepaneku võib tegevjuhile teha ka 
komisjoni liige. Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus enne komisjoni istungit teha taotluste 
paikvaatlust. Taotlejal on võimalus oma taotlust komisjonile istungil tutvustada. 
3.6 Komisjoni liige hindab taotlust meetmelehe hindamiskriteeriumite alusel e-PRIA 
hindamiskeskkonnas. Taotlust hinnates peab komisjoni liige hindepunkte kirjalikult 
põhjendama. 
3.7 Komisjoni liige ei võta taotlusvoorus meetme hindamisest osa, kui esinevad järgmised 
asjaolud: 
1) ta on taotleja või taotleja esindaja; 
2) ta on taotleja või taotleja esindaja sugulane (vanem, laps, vend, õde, vanavanem, 
lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps, vend, õde, vanavanem, lapselaps) või 
perekonnaliige.  Perekonnaliige käesoleva dokumendi tähenduses on isik, kes elab taotlejaga 
koos ja neil on ühine majapidamine. 
3) ta on taotlejaga või taotleja esindajaga tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses; 
Juhtudel 1) – 3) taandab komisjoni liige ennast antud  meetme hindamisest ning teatab sellest 
esimesel võimalusel tegevjuhile komisjoni esimehele 
3.8 Hindamiskomisjoni istungil vormistatakse hindamiskomisjoni ettepanek (edaspidi 
komisjoni ettepanek).  
 
4. Projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord 

4.1 Strateegia hindamismudel eelistab projekte, mis enim kooskõlas strateegia ja meetme 
eelistustega. Parema hindamistulemuse saavad need projektid, mis samaaegselt vastavad 
erinevatele strateegia ja meetme eelistustele. 
4.2 Komisjoni liikmete märgitud hindepunktide alusel arvutatakse e-PRIA 
hindamiskeskkonnas taotluse hinne. 



4.3 Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks reastab e-PRIA hindamisprogramm 
taotlused komisjoni liikmetelt saadud hindepunktide alusel, paremaks loetakse kõrgema hinde 
saanud taotlus. 
4.4 Võrdsete näitajatega taotluste puhul, mis jäävad rahastusjoonele või vahetult joone alla, 
moodustatakse taotluste paremusjärjestus komisjoni liikmete hääletusega. Komisjoni otsus 
võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks 
otsus, mille poolt hääletas komisjoni esimees. Nimetatud hääletuse tulemused märgitakse 
komisjoni ettepanekusse. 
4.5 Hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel rahuldab PRIA parimad 
taotlused, mis on saanud vähemalt 30% võimalikust maksimaalsest punktide arvust ja mille 
rahastamise summa ei ületa meetme rahastamise eelarvet. 
4.6 Kui meetme rahalise mahu täitumisel ei ole võimalik teha paremusjärjestuses viimaseks 
rahastatavaks taotluseks jäänud projekti osas täies ulatuses rahuldamise otsust, võib Hiidlaste 
Koostöökogu juhatus teha taotlejale ettepaneku projekti osaliseks rahuldamiseks tingimusel, 
et projekti sisu ei muudeta ja projekt viiakse osalise toetuse abil ellu sajaprotsendiliselt. 
Taotleja loobumine ettepanekust vormistatakse kirjalikult ning Hiidlaste Koostöökogu juhatus 
võib teha ettepaneku projektide paremusjärjestuses järgmisele taotlejale.  
4.7 Komisjon koostab Hiidlaste Koostöökogu juhatusele või üldkoosolekule ettepaneku 
kinnitada taotluste paremusjärjestus. Taotluste hinded märgitakse komisjoni ettepanekusse.  
4.8 Komisjoni ettepanekule kirjutavad alla komisjoni esimees ja komisjoni liikmed. 
 
5. Komisjoni ettepaneku kinnitamine 

5.1 Hiidlaste Koostöökogu juhatus või üldkoosolek kinnitab komisjoni ettepaneku. 
5.2 Hiidlaste Koostöökogu edastab taotluste kinnitatud paremusjärjestuse koos komisjoni 
ettepanekuga ja esitatud taotlustega PRIA-le 
 
6. Komisjoni töö avalikustamine 

6.1 Hiidlaste Koostöökogu avalikustab meetme rahastamiseelarve piires komisjoni poolt 
heakskiidetud taotluste nimekirja (taotleja nimi, projekti nimetus, määratud toetuse suurus) 
veebilehel. Hindamislehti ja komisjoni ettepanekut ei avalikustata. 
 
Strateegia meetme nimetus: Meede 1 Ettevõtete areng 

 

Hindamiskriteeriumid Tasemed Hinne 

Projekti vastavus strateegiale 

Taotlus on täielik, kõik nõutud dokumendid on 

nõuetekohaselt esitatud. 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab ühele või mitmele Euroopa Liidu 
maaelu arengut käsitlevaleprioriteedile:1A, 1B, 

2A, 3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab meetme eesmärgile. Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Kui projekt on suurprojekt (taotletav toetuse 

summa on suurem kui 50 000 eur) siis Hiidlaste 

Koostöökogu üldkoosolek on projekti eelnevalt 

heaks kiitnud. 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekti vastavus strateegia eelistatud teemadele 



Projekt toetab Lääne-Eesti saarestiku biosfääri 
programmiala Säästliku arengu strateegia 2014 

– 2020 eesmärkide saavutamist. 

5 p – taotleja on välja toonud, kuidas ja 
missuguse strateegia ees-

märgi/eesmärkide elluviimisele projekt  

kaasa aitab 

  

2 p – taotleja ei ole välja toonud 

eesmärki/eesmärke, kuid taotlus aitab 

kaasa strateegia eesmärkide saavuta-

misele 

0 p – taotlus ei ole seotud strateegia 

elluviimisega 

Projekt on uuenduslik, projektil on oluline 

mõju taotleja tegevusele, selle tulemusel on 

taotleja majandustegevus efektiivsem kui 

konkurentidel. 

0…5p    

Projekt toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut. Projekt kaasab riskirühmade esindajaid, 

toetab vahetult niisuguste inimeste 

toimetulekut ja konkurentsivõimet 5p 

  

Projektil puudub tavapärasest eristuv 

sotsiaalne mõõde 0p 

Projekti elluviimine väärindab kohalikke 

ressursse ja oskusi või laiendab nende 

kasutust. 

Jah - 5p   

Ei - 0p 

Projekt arendab kohaliku toidu pakkumist. Jah -1p   

Ei - 0p 

Projekt kasutab taastuvenergia allikaid ja/või 

suurendab energiatõhusust. 

Jah - 5p   

Ei - 0p 

Projekt juurutab uuenduslikke IKT lahendusi. Jah - 3p   

Ei - 0p 

Projekti vastavus meetme eelistustele 

Projekt juurutab uusi tooteid  ja teenuseid. 10p - uudse toote/teenus juurutamisel 

tehakse koostööd teadus- ja arendus-

asutustega või -keskusega 

  

10 p – toode/teenus on uudne Eestis 

5p – toote/teenuse valmistamisel 

kasutatakse Hiiumaa jaoks uudset 

tehnoloogiat ja tootmisprotsessi  

0p –projekti tulem ei ole uudne 

Ettevõtja on noorem kui 40 a. Jah – 3p   

Ei – 0p 

Taotleja on uusettevõtja 

(tegutsenud 4 – 42 kuud) 

Jah – 3p   

Ei – 0p 

   

Projekti elluviimise tulemusena luuakse 

töökoht. 

5p lisanduva töökoha kohta, kuid kokku 

mitte rohkem kui 15 p 

  

Projekt loob spetsialisti töökohti. Jah –1p   

Ei – 0p 

Taotleja on ettevõtjate võrgustiku liige või Jah – 3p   



osaleb klastris. Ei – 0p 

Projekti tehniline hindamine 

Taotleja kasutas taotluse ettevalmistamisel 

Hiidlaste Koostöökogu nõustajate abi. 

Jah - 2p   

Ei - 0p 

Taotleja kaitses taotlust hindamiskomisjonis. Jah - 2p   

Ei - 0p 

Tooted/teenused on jätkusuutlikud 

(olemasolev piisav turuosa, partnerid või 

eellepingud). 

0…5p   

Projekti tegevused, tulemused ja eesmärgid on 

omavahel loogilises vastavuses. 

0 … 10p   

Projektis kavandatav investeeringu maht on 

tulemuste saavutamiseks optimaalne. 

0 … 10p   

Projekti eelarve on kuluefektiivne. 0… 10p   

Projekti taotletav toetuse määr on madalam 

maksimummäärast. 

Üks protsendipunkt annab 0,5 

hindepunkti, kuid kokku mitte enam kui 
10 punkti 

  

Projekti mõju hindamine 

Projekti eeldatav mõju strateegia eesmärkide 

saavutamisele. 

0…10   

  Kokku:   

   

Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi     

Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja 

investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering 
sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas 

strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF 

  

Strateegia meetme nimetus: Meede 2. Külaarendus ja kogukonnateenused 

 

Hindamiskriteeriumid Tasemed Hinne  

Projekti vastavus strateegiale 

Taotlus on täielik, kõik nõutud dokumendid on 

nõuetekohaselt esitatud. 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab ühele või mitmele Euroopa Liidu 

maaelu arengut käsitlevale prioriteedile: 1A, 

1B, 2A, 3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C  

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab meetme eesmärgile. Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekti on kirjeldatud ühes alljärgnevalt 

loetletud dokumendis: omavalitsuse 

arengukava, küla arengukava, temaatiline 
arengukava või käesolev strateegia. 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Kui projekt on suurprojekt (taotletav toetuse 

summa on suurem kui 50 000 eurot), siis 

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek on projekti 

eelnevalt heaks kiitnud. 

Jah – taotlust hinnatakse   

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 



Projekti vastavus strateegia läbivatele teemadele 

Projekt toetab Lääne-Eesti saarestiku biosfääri 

programmiala Säästliku arengu strateegia 2014 

– 2020 eesmärkide saavutamist. 

5p – taotleja on välja toonud, kuidas ja 

missuguse strateegia 

eesmärgi/eesmärkide elluviimisele 
projekt  kaasa aitab 

  

2p – taotleja ei ole välja toonud 
eesmärki/eesmärke, kuid taotlus aitab 

kaasa strateegia eesmärkide 

saavutamisele 

0p – taotlus ei ole seotud strateegia 

elluviimisega 

Projekt on uuenduslik, projektil on oluline 

mõju taotleja tegevusele, selle tulemusel on 

taotleja tegevus efektiivsem kui teistel 

sarnastel organisatsioonidel. 

0...5p    

Projekt toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut. Projekt kaasab riskirühmade esindajaid, 

toetab vahetult niisuguste inimeste 

toimetulekut ja konkurentsivõimet 5 p 

  

Projektil puudub tavapärasest eristuv 

sotsiaalne mõõde 0 p 

Projekti elluviimine väärindab kohalikke 

ressursse ja oskusi või laiendab nende 

kasutust. 

Jah- 5p   

Ei - 0p 

Projekt arendab kohaliku toidu pakkumist. Jah - 1p   

Ei - 0p 

Projekt kasutab taastuvenergia allikaid ja/või 

suurendab energiatõhusust. 

Jah - 5p   

Ei - 0p 

Projekt juurutab uuenduslikke IKT lahendusi. Jah - 3p   

Ei - 0p 

Projekti vastavus meetme eelistustele 

Projekt juurutab uusi tooteid  ja teenuseid. 10p - uudse toote/teenus juurutamisel 

tehakse koostööd teadus- ja arendus-

asutustega või arenduskeskusega 

  

10p – toode/teenus on uudne Eestis 

5p – toote/teenuse valmistamisel 

kasutatakse Hiiumaa jaoks uudset 

tehnoloogiat ja tootmisprotsessi  

0p –projekti tulem ei ole uudne 

Projekti elluviimise tulemusena luuakse 

töökoht. 

5p lisanduva töökoha kohta, kuid kokku 

mitte rohkem kui 15 p 

  

Projekti tehniline hindamine 

Taotleja kasutas taotluse ettevalmistamisel 

Hiidlaste Koostöökogu nõustajate abi. 

Jah - 2p   

Ei - 0p 

Taotleja kaitses taotlust hindamiskomisjonis. Jah - 2p   

Ei - 0p 

Investeeringud on jätkusuutlikud, taotleja 

esitab taotluses summaliselt tegevuskulude/ 

hoolduskulude ja nende katteallikate selgituse. 

0…10p   



Projekti tegevused, tulemused ja eesmärgid on 
omavahel loogilises vastavuses. 

0 … 10p   

Projektis kavandatav investeering on 
tulemuste saavutamiseks optimaalne. 

0… 10p   

Projekti kavandatavad kulud on põhjendatud 
ja projekti eelarve on kuluefektiivne. 

0… 10p   

Projekti taotletav toetuse määr on madalam 

maksimummäärast. 

Üks protsendipunkt annab 0,5 

hindepunkti, kuid kokku mitte enam kui 

10 punkti 

  

Projekti mõju hindamine 

Projekti eeldatav mõju strateegia eesmärkide 

saavutamisele. 

0…10p   

  Kokku:   

   

   

Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi     

Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja 

investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering 

sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas 

strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF 

 

 

Strateegia meetme nimetus: Meede 3. Uuenduslik kogukond 

 
Hindamiskriteeriumid Tasemed 

Projekti vastavus strateegiale 

Taotlus on täielik, kõik nõutud dokumendid on 
nõuetekohaselt esitatud. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab ühele või mitmele Euroopa Liidu 
maaelu arengut käsitlevale prioriteedile: 1A, 1B, 1C, 

2A, 2B, 3A,  5B, 5C, 6A, 6B, 6C 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab meetme eesmärgile. Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Kui projekt on suurprojekt (taotletav toetuse summa 
on suurem kui 50 000 eur),  siis Hiidlaste 

Koostöökogu üldkoosolek on projekti eelnevalt heaks 

kiitnud. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekti vastavus strateegia läbivatele teemadele 

Projekt toetab Lääne-Eesti saarestiku biosfääri 

programmiala Säästliku arengu strateegia 2014 – 

2020 eesmärkide saavutamist. 

5 p – taotleja on välja toonud, kuidas ja 

missuguse strateegia eesmärgi/eesmärkide 

elluviimisele projekt  kaasa aitab 

2 p – taotleja ei ole välja toonud 

eesmärki/eesmärke, kuid taotlus aitab kaasa 
strateegia eesmärkide saavutamisele 

0 p – taotlus ei ole seotud strateegia 

elluviimisega 



Projekt on uuenduslik, projektil on oluline mõju 
partnerite tegevusele, selle tulemusel on partnerite 

tegevus efektiivsem ja tulemuslikum kui 

konkurentidel. 

0 ... 5p  

Projekt toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut. Projekt kaasab riskirühmade esindajaid, 

toetab vahetult niisuguste inimeste 

toimetulekut ja konkurentsivõimet 5 p 

Projektil puudub tavapärasest eristuv 

sotsiaalne mõõde 0 p 

Projekti elluviimine väärindab kohalikke ressursse ja 

oskusi või laiendab nende kasutust. 

Jah - 5p 

Ei  - 0p 

Projekt arendab kohaliku toidu pakkumist. Jah - 2p 

Ei - 0p 

Projekt kasutab taastuvenergia allikaid ja/või 

suurendab energiatõhusust. 

Jah - 5p 

Ei - 0p 

Projekt juurutab uuenduslikke IKT lahendusi. Jah  - 3p 

Ei - 0p 

Projekti vastavus meetme eelistustele 

Projekt kaasab teadus- ja arendusasutusi. Jah – 3p 

Ei – 0p 

Projekt juurutab uusi tooteid  ja teenuseid. 10p - uudse toote/teenus juurutamisel 

tehakse koostööd teadus- ja 

arendusasutustega või arenduskeskusega 

10 p – toode/teenus on uudne Eestis 

5p – toote/teenuse valmistamisel 
kasutatakse Hiiumaa jaoks uudset 

tehnoloogiat ja tootmisprotsessi  

0p –projekti tulem ei ole uudne 

Projektis osalevad noored ettevõtjad. Jah – 5p 

Ei – 0p 

Projekti elluviimise tulemusena luuakse töökoht. 5p lisanduva töökoha kohta, kuid kokku 

mitte rohkem kui 15 p 

Projekt viib ellu  tegevusi, mida toetatakse teistest 
Euroopa Liidu toetusvahenditest kui EAFRD 

Jah – 5p 

Ei – 0p 

Projekti tehniline hindamine 

Taotleja kasutas taotluse ettevalmistamisel Hiidlaste 

Koostöökogu nõustajate abi. 

Jah - 2p 

Ei - 0p 

Taotleja kaitses taotlust hindamiskomisjonis. Jah - 2p 

Ei - 0p 

Kaasatud sõltumatute partnerite arv. 1 punkt partneri kohta, kuid mitte rohkem 
kui 7 punkti 

Projekti tegevused, tulemused ja eesmärgid on 

omavahel loogilises vastavuses. 

1 … 10p 

Projektis kavandatav investeering on tulemuste 

saavutamiseks optimaalne. 

1 … 10p 

Projekti kavandatavad kulud on põhjendatud ja 

projekti eelarve on kuluefektiivne. 

1 … 10p 



Projekti taotletav toetuse määr on madalam 
maksimummäärast. 

Üks protsendipunkt annab 0,5 hindepunkti, 
kuid kokku mitte enam kui 10 punkti 

Projekti mõju hindamine 

Projekti eeldatav mõju strateegia eesmärkide 

saavutamisele. 

1…10p 

  Kokku: 

  

1. Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi   

2. Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja 

investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering 
sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas 

strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.  

4.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF 

  

 

Strateegia meetme nimetus:  Meede 4: Arengukoostöö 

Hindamiskriteeriumid Tasemed 

Projekti vastavus strateegiale 

Taotlus on täielik, kõik nõutud dokumendid on 

nõuetekohaselt esitatud. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab ühele või mitmele Euroopa Liidu 

maaelu arengut käsitlevale prioriteedile: 1A, 1B, 2A, 

3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekt vastab meetme eesmärgile. Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekti raames koostatakse või viiakse ellu Hiiumaad 

tervikuna käsitlevat temaatilist strateegiat/kava. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Kui projekt on suurprojekt (taotletav toetuse summa 

on suurem kui 50 000 eur), siis Hiidlaste Koostöökogu 

üldkoosolek on projekti eelnevalt heaks kiitnud. 

Jah – taotlust hinnatakse 

Ei – taotlus ei kuulu hindamisele 

Projekti vastavus strateegia läbivatele teemadele 

Projekt toetab Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri 
programmiala Säästliku arengu strateegia 2014 – 

2020 eesmärkide saavutamist. 

5 p – taotleja on välja toonud, kuidas ja 
missuguse strateegia eesmärgi/eesmärkide 

elluviimisele projekt  kaasa aitab 

2 p – taotleja ei ole välja toonud 

eesmärki/eesmärke, kuid taotlus aitab kaasa 

strateegia eesmärkide saavutamisele 

0 p – taotlus ei ole seotud strateegia 

elluviimisega 

Projekt on uuenduslik, projektil on oluline mõju 

partnerite ja Hiiumaa kogukonna toimimise 

efektiivsusele. 

0 ... 5p  

Projekt toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut. Projekt kaasab riskirühmade esindajaid, 

toetab vahetult niisuguste inimeste 

toimetulekut ja konkurentsivõimet 5p 



Projektil puudub tavapärasest eristuv 
sotsiaalne mõõde 0p 

Projekti elluviimine väärindab kohalikke ressursse ja 
oskusi või laiendab nende kasutust. 

Jah - 5p 

Ei - 0p 

Projekt arendab kohaliku toidu pakkumist. Jah - 2p 

Ei - 0p 

Projekt on suunatud taastuvenergia allikate 

kasutamsele ja/või suurendab energiatõhusust. 

Jah - 5p 

Ei - 0p 

Projekt juurutab uuenduslikke IKT lahendusi. Jah - 3p 

Ei - 0p 

Projekti vastavus meetme eelistustele 

Projekt juurutab uusi tooteid  ja teenuseid. 10p - uudse toote/teenus juurutamisel 

tehakse koostööd teadus- ja 

arendusasutustega või arenduskeskusega 

10 p – toode/teenus on uudne Eestis 

5p – toote/teenuse valmistamisel 

kasutatakse Hiiumaa jaoks uudset 

tehnoloogiat ja tootmisprotsessi  

0p –projekti tulem ei ole uudne 

Projekti elluviimise tulemusena luuakse töökoht. 5p lisanduva töökoha kohta, kuid kokku 

mitte rohkem kui 15 p 

Projekt viib ellu  tegevusi, mida toetatakse teistest 

Euroopa Liidu toetusvahenditest kui EAFRD. 

Jah – 5p 

Ei – 0p 

Projekti tehniline hindamine 

Taotleja kasutas taotluse ettevalmistamisel Hiidlaste 

Koostöökogu nõustajate abi. 

Jah - 2p 

Ei - 0p 

Taotleja kaitses taotlust hindamiskomisjonis. Jah - 2p 

Ei - 0p 

Kaasatud sõltumatute partnerite arv. 1p partneri kohta, kuid mitte rohkem kui 7 

punkti 

Projekti tegevused, tulemused ja eesmärgid on 

omavahel loogilises vastavuses. 

0 … 10p 

Projektis kavandatav investeering on tulemuste 

saavutamiseks optimaalne. 

0 … 10p 

Projekti kavandatavad kulud on põhjendatud ja 

projekti eelarve on kuluefektiivne. 

0 … 10p 

Projekti taotletav toetuse määr on madalam 

maksimummäärast. 

Üks protsendipunkt annab 0,5 hindepunkti, 

kuid kokku mitte enam kui 10p 

Projekti mõju hindamine 

Projektil eeldatav mõju strateegia eesmärkide 

saavutamisele. 

1…10p 

  Kokku: 

  

1. Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi   

2. Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja 

investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering 

sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas 



strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. 

4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF 
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