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Hindamiskomisjoni protokoll nr 2 

  

Koosoleku aeg ja koht: digitaalne, e-kirja teel.  

Osavõtjad: komisjoni liikmed Egon Eiche, Allar Läll, Alar Linna, Agnes Kurvits, Truvo Leinberg, 

Helbe Kliss, Leo Kass, Anneli Pärna, Urmas Uustallo 

Koosoleku juhataja: hindamiskomisjoni esimees Egon Eiche 

Protokollija: hindamiskomisjoni esimees Egon Eiche 

 

Päevakorras: 

1. Meetme  “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja 

tagajärgedega toimetulekuks" taotlusvooru tulemuste esitamine ja kinnitamine. Egon Eiche, 

hindamiskomisjoni esimees. 

 

1. Meede “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja 

tagajärgedega toimetulekuks". 

 

Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 01.11 - 01.12.2021. 

e-PRIA-sse laekus 13  taotlust, neist esitamata jäeti taotleja poolt 2 taotlust. 

Hindamisele kuulus 11 taotlust. 

Hindamisele saadetud taotluste abikõlbulik maksumus kokku oli 410 610,93 eurot ning toetust 

sooviti kogusumma 222 249,26 eurot. 

Meetme maht on 241 342,59 eurot. 

Taotlused saadeti hindamisele 20.12.2021. 

Toimus paikvaatluse ringreis 05.01.2022 toetuse taotlejatega kohtumiseks ning projektide 

ärakuulamiseks.  Hiljem toimus digitaalselt e-kirja teel projektide arutelu. Lõplikult sai taotlused 

hinnatud 13.01.2022. 

Hindamisel osalesid 9 hindamiskomisjoni liiget (Egon Eiche, Allar Läll, Alar Linna, Agnes 

Kurvits, Truvo Leinberg, Helbe Kliss, Leo Kass, Anneli Pärna, Urmas Uustallo).  

 

Taandamised: hindamisest taandamised puudusid.  

 

Tabel  1   Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2020.a rakenduskava meetme “Ettevõtluse 

toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks". 

Nr Taotleja 
Projekti 

nimetus  

Tegevused ja 

kulud 

Projekti 

summa 

Taotletav 

toetus 

1 
MITTETULUNDUSÜHING 

RABAV RAPLAMAA  

MTÜ Rabav 

Raplamaa 

turunduse 

arenguprogramm 

Koolitustegevus, 

projektijuhtimine, 

kaudsed kulud 

5535,00 4981,50 



2 
RAPLAMAA 

ETTEVÕTJATE ÜHING 

Ettevõtjate 

esmaspäevad 

Ürituste 

korraldamine, 

projektijuhtimine 

5544,00 4989,60 

3 
RAPLA KÄSITÖÖ- JA 

KUNSTISELTS 

Käsitööettevõtja 

õpib. 

Koolitustegevus, 

projektijuhtimine 
4938,00 4 444,20 

4 

MITTETULUNDUSÜHING 

ETTEVÕTLIKUD NAISED 

RAPLAMAAL 

Ühingu 

liikmetele 

suunatud 

koolitusaasta 

"Arenguhüppe 

aasta 2022" 

Koolitustegevus, 

projektijuhtimine, 

trükk 

4988,00 4489,20 

5 

MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

Ettevõtjate 

toimetulek 

Covid-19st 

tulenevate 

tagajärgedega - 

Ahvenamaa 

ettevõtjate 

kogemused 

Koolitusreis 5555,56 5000,00 

6 LOIGU PÕLD OÜ Kaera koorimine 

Seadmete 

soetamine, 

ehitustegevus 

85218,00 49991,40 

7 EMERSONS OÜ 

Laadur-

ekskavaatori 

soetamine 

Masina 

soetamine 
134900,00 49993,94 

8 
KOHILA MEEDIK 

OSAÜHING 

Hambaravi 

ravivõimekuse 

taastamine 

Covid-19 kriisis 

Seadmete 

soetamine 
18600,00 11160,00 

9 OSAÜHING UNIPLAST 
Uniplast OÜ 

digitaliseerimine 

Tarkvara 

soetamine ja 

rakendamine 

51000,00 30600,00 

10 OÜ EREK  
Fassaaditõstuki 

soetamine 

Seadme 

soetamine 
46000,00 27600,00 

11 
OSAÜHING RAIGER 

TRIO 

Kriisist 

väljumiseks 

alternatiivsete 

energiatele 

üleminek 

Projekteerimine, 

seadmete 

soetamine, 

paigaldamine 

48332,37 28999,42 

 

Ettepanek: 

Hindamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku kinnitada hindamistulemuste paremusjärjestus 

vastavalt e-PRIA väljavõttele (vt tabel 2 paremusjärjestus).  

 

 

 

 

 

 



Tabel  2   Projektitoetuse taotluste paremusjärjestus 

 

Nr Taotleja Punktisumma Kommentaar 

1 
KOHILA MEEDIK 

OSAÜHING 
3,00 

Äriplaan on põhjalik ja toob esile 

ettevõtte tegevusalade ja finantsilise 

suutlikkuse. Covid-19 kriisiga 

seoses on patsientide arv kahanenud 

40 % ja hambaarstide 

põhitööriistade puhastamise aeg on 

kaks korda suurenenud. Projekti 

tulemusel suureneb 

hambaraviteenuse osutamise kiirus 

ja kvaliteet taastub Covid-19 kriisile 

eelnenud perioodi tasemele. 

2 LOIGU PÕLD OÜ 2,93 

COVID-19 tagajärjel tekkinud 

ebakindluse tõttu on mahetoodangu 

tarbimine vähenenud ja see on 

avaldanud survet mahetooraine 

maailmaturu hindadele. Antud 

projektiga kaera koorimise ja 

puhastamise seadmete hankimisega 

suurendatakse väikeettevõtte 

konkurentsieelist. 

3 
RAPLA KÄSITÖÖ- JA 

KUNSTISELTS 
2,93 

Suureneb käsitööettevõtjate parem 

toimetulek COVID-19- st 

põhjustatud olukordadest ja 

teadlikkus bioloogiliste ja 

psühhosotsiaalsete ohutegurite osas 

ning kohanemine uues 

ettevõtluskeskkonnas. 

4 
MITTETULUNDUSÜHING 

RABAV RAPLAMAA 
2,90 

COVID-19st tuleneva 

majandustegevuse langusega on 

projekti eesmärk turgutada 

Raplamaa väiketootjate 

silmapaistvust, turundust ja 

müügitegevust nii tavakaubanduses 

kui ka digikanalites. Seda läbi ühiste 

koolituste ja seminaride 

5 

MÄRJAMAA 

ETTEVÕTJATE 

PIIRKONDLIK ÜHENDUS 

2,86 

COVID-19 tingimustest tulenevalt 

on suhtlusvõimalused vähenenud, 

kuid samas on suurenenud vajadus 

tutvuda erinevate praktikatega, 

läheneda asjadele loovalt, leida 

innovaatilisemaid lahendusi, leida 

uusi tegevussuundi. Õppereis 

Ahvenamaale annab selleks kõige 

suurepärase võimaluse. 

6 
OSAÜHING RAIGER 

TRIO 
2,86 

Projekt aitab vähendada ettevõtte 

püsikulusid. COVID-19 tulenevalt 



on klientide arv vähenenud ja 

sissetulekud sellest tulenevalt 

samuti. 

7 
RAPLAMAA 

ETTEVÕTJATE ÜHING 
2,83 

COVID-19 puhangu ajal ei ole ole 

olnud võimalik ettevõtjate 

kogunemisi regulaarselt korraldada, 

millest on kõigil liikmetel suur 

puudus. Projektiga taastatakse 

inspireerivad kooskäimised ja 

parandaksid oluliselt liikmete 

enesekindlust, omavahelist 

läbisaamist ja koostööd.  

8 

MITTETULUNDUSÜHING 

ETTEVÕTLIKUD NAISED 

RAPLAMAAL 

2,79 

COVID-19 kriisi tulemusel vähenes 

ühingu liikmete müük, teenuste 

tarbimine, ühisüritused jäid ära, 

koostööprojektid langesid ära, 

võrgustiku tegevus soikus. 

Viirusega ja kogu seiskumisega 

tingis olukorra, milles ilmnesid 

erinevad psühhosotsiaalsed 

ohutegurid. Pikaajaline töötamine 

üksinda, muud juhtimise ja 

töökeskkonnaga ja töökorraldusega 

seotud ohutegurid, mis mõjutasid 

ettevõtjate vaimset ja füüsilist 

tervist, põhjustasid tööstressi. Kogu 

aasta vältav koolitusprogramm aitab 

luua Raplamaa naiste vahel 

sidususust ja koostööd.   

9 OÜ EREK 2,60 

COVID-19 tulemusel on töötajate 

haigestumine kasvanud, mida saab 

vähendada fassaaditõstuki 

soetamisega. 

10 EMERSONS OÜ 2,45 

Projekti käigus soetatakse laadur-

ekskavaator koos lisaseadmetega, 

millega saab pakkuda 

tegevuspiirkonnas kopa-, puurimis-, 

lumelükkamis- ja tõsteteenuseid. 

Uus ärisuund on vajalik, sest 

ettevõte vajab taastumist COVID-19 

kriisi tekitatud vahetust kahjust. 

11 OSAÜHING UNIPLAST 2,35 

Programmi kasutusele võtt 

vähendab inimeste omavaheliste 

kontaktide hulka ja annab võimaluse 

kiirelt reageerida tellimuste 

muutustele. 

 

Otsustati:  



1.1.Kinnitada meetme “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja 

tagajärgedega toimetulekuks" paremusjärjestus 

1.2.Teha Raplamaa Partnerluskogu juhatusele ettepanek toetada 11 projekti  taotlust 

kogusummas 222 249,26 eurot. Meetmes jääb jagamata 19 093,33 eurot. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja  

Egon Eiche  

 

 

Protokollija  

Egon Eiche  

 

 


