
HINDEPALLID (0-4): 

0 - projekt ei vasta meetme vajadusele ega eesmärkidele, ettevalmistus on pealiskaudne, 

projekti tulemused ei ole selged, projekt ei loo võimalusi jätkamiseks; 

1 - projekt on nõrgalt seotud meetme vajaduste ja eesmärkidega, ettevalmistus on 

pealiskaudne, projekti tulemused ei ole eriliselt mõõdetavad ega hinnatavad; 

2 – projekt vastab üldiselt kriteeriumidele;  

3 – projekt tuleneb meetme vajadustest ja vastab eesmärkidele, tegevused on läbi mõeldud ja 

efektiivsed, tulemused on mõõdetavad ja hinnatavad, projekt loob võimalused jätkamiseks;  

4 – projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele ja vajadustele, projekt on põhjalikult 

ettevalmistatud, projekti tulemused on arusaadavad ja selgelt hinnatavad, projekti tulemusena 

tekib jätkusuutlik tegevus. 

 

HINDAMISKRITEERIUMID 

 

 

MEEDE 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine (2022) 

Hindamiskriteeriumid: 

 

1. Projekti põhjendatus meetme vajaduse seisukohalt, ettevalmistatuse tase (kirjutamise 

ja     olulise info väljatoomise selgus ning põhjendatus) ja mõju meetme eesmärkide 

saavutamisele (hinde osakaal 30%); 

2. projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt (arengu 

kavandamine piirkonna ettevõtluse alal, piirkonna jaoks uus toode või teenus, uus 

tehnoloogia, uus turunduskanal või ekspordisuund, uudne tootmise või turustamise 

organiseerimine) (hinde osakaal 10%); 

3. projekti eduka elluviimise potentsiaal ja jätkusuutlikkus (taotleja kogemus, tehniline ja 

finantsiline võimekus) ja projekti edasise jätkamise finantsmajanduslik suutlikkus – 

(hinde osakaal 20%); 

4. tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus (kas ja kuidas on projekti tulemused mõõdetavad või 

hinnatavad, kas projekti tulemusena muutub või paraneb midagi) (hinde osakaal 25%) 

5. projekti mõju kogukonnale (hinde osakaal 15%). 

 

 

MEEDE 3 Kogukonna edendamine (2022) 

Hindamiskriteeriumid: 

 

1. Projekti vastavus Raplamaa Partnerluskogu strateegiale ja meetme eesmärkidele 

(hinde osakaal 30%); 

2. projekti prioriteetsus ja põhjendatus (vastavus kohalikule arengule, uuenduslikkus, 

piirkondliku eripära ja ressursside rakendamine, kulutuste otstarbekus ja 

säästlikkus) (hinde osakaal 20%); 

3.  projekti mõju kogukonnale, kaasamine ja kasusaajate arv, tulemuslikkus (hinde 

osakaal 20%); 

4. projekti teostamise ja taotleja tehniline ning finantsiline võimekus ja abikõlbulike 

kulutuste vastavus meetmelehele (hinde osakaal 20%); 

5. projekti jätkusuutlikkus peale lõpetamist (hinde osakaal 10%). 

 

 

 

 



MEEDE 1 Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine 

(2021) 

Hindamiskriteeriumid:  

1. Projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt (hinde osakaal 

20%); 

2. projekti vastavus strateegiale ja meetme eesmärkidele (vajadus, mõju, oodatav 

tulemus) (hinde osakaal 30%);  

3. kogukonna ja partnerite kaasamine projekti (piirkondliku eripära ja kohaliku ressurssi 

kasutamine) ja kasusaajate hulk ( hinde osakaal 20%);  

4. projekti jätkusuutlikkus (edasine finantseering) ja pikaealisus (hinde osakaal 20%);  

5. projekti teostamise tehniline ja finantsiline võimekus (hinde osakaal 10%). 

 

 

 

 

MEEDE 2 Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja 

tagajärgedega toimetulekuks (2021) 

Hindamiskriteeriumid: 

1) Projekti põhjendatus meetme vajaduse seisukohalt (Covid-19st tulenevate kitsaskohtade 

lahendamise põhjendatus), ettevalmistatuse tase (kirjutamise ja olulise info väljatoomise 

selgus ning põhjendatus) ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele (hinde osakaal 30%); 

2) projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt (arengu kavandamine 

piirkonna ettevõtluse alal, piirkonna jaoks uus toode või teenus, uus tehnoloogia, uus 

turunduskanal või ekspordisuund, uudne tootmise või turustamise organiseerimine) 

(hinde osakaal 10%); 

3) projekti eduka elluviimise potentsiaal ja jätkusuutlikkus (taotleja kogemus, tehniline ja 

finantsiline võimekus) ja projekti edasise jätkamise finantsmajanduslik suutlikkus (hinde 

osakaal 20%); 

4) tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus (kas ja kuidas on projekti tulemused mõõdetavad või 

hinnatavad, kas projekti tulemusena muutub või paraneb midagi Covid-19st tulenenud 

kitsaskohtade lahendamisel) (hinde osakaal 25%);  

5) projekt on esitatud eelistatud valdkonnas või valdkonna arendamiseks (teenindus-, 

toitlustusja turismivaldkond (majutus, aktiivne puhkus)) (hinde osakaal 15%). 

 


