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MEEDE 2: ETTEVÕTLUSE MEEDE
ALAMEEDE 2.1 ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENDAMINE TAOTLUSTE
HINDAMISMETOODIKA

1. Taotluse prioriteetsust hindab vähemalt 5liikmeline MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse p o o l t kinnitatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).
2. Komisjon kasutab taotluste prioriteetsuse määramisel käesolevat hindamismetoodikat.
3. Hindamine toimub komisjoni koosolekul, kus igat taotlust hinnatakse eraldi.
4. Iga k omisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt asjakohase informatsiooni (taotlusvorm, projekt, eelarve, äriplaan, bilanss, kasumiaruanne, valdkonna
eksperdi/ekspertide hinnang jm dokumentatsioon) põhjal käesoleva hindamismetoodika alusel.
5. Komisjoni liikmete hinded iga kriteeriumi kohta kajastatakse hindamistabelis ühtse aritmeetilise keskmisena, mis seejärel korrutatakse läbi kriteeriumi
osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks.
6. Maksimaalne punktisumma projekti hindamisel ei tohi ületada“4” palli.
7. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5 palli.
8. Kõikide projektitaotluste hindamised protokollitakse ja allkirjastatakse.
HINDAMISKIRTEERIUMID JA SKAALAD
Hindamine toimub järgneva hindamisskaala alusel täisarvudes:
0 – puudulik
1 – nõrk
2 – keskpärane
3 – hea
4 – väga hea
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Projekti tegevustega ei kõrvaldata strateegia seisukohast olulisi probleeme;
Projekti tegevused ei vasta alameetme eesmärkide saavutamisele;
Projekti kavandatav tegevus ei ole loogiliselt lahendatud, arengueeldus on nõrk ega
võimalda projektis kavandatud ideid piisavalt rakendada;
Kavandatava investeeringu või tegevuse maht ja eesmärk ei ole põhjendatud;
Projekt ei loo eeldusi töökohtade tekkeks;
Etapiviisilise arendamise vajaduse korral on objekti arendamine läbi mõtlemata ja
arendamise järgnevad etapid kirjeldamata;

Projektiga kõrvaldatakse strateegia seisukohast olulisi probleeme;
Projekti tegevused aitavad kaasa alameetme eesmärkide täitmisele;
Projektiga elluviidavad tegevused on loogiliselt ja terviklikult lahendatud;
Arengueeldus on tugev ja võimaldab projektis kavandatud ideid piisavalt/otstarbekalt
rakendada;
Investeeringu maht ja kavandatavad eesmärgid on kooskõlas ja piisavalt põhjendatud;
Projekt loob eeldusi töökohtade tekkeks;
Etapiviisilise arendamise vajaduse korral on projekti tegevused läbi mõeldud ja järgnevad
etapid üksikasjalikult kirjeldatud lõppeesmärgi saavutamiseks.
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3. Projekti
jätkusuutlikk
us
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Projekti kasusaajate hulk ja mõju piirkonna arengutele on nõrk või puudub üldse;
Projekti tegevused on ebareaalsed ja investeering ei toeta ettevõtete arengut ning
lisandväärtuse loomist;
Taotleja finantssuutlikkus (kasumiaruande ja bilansi analüüs) projekti elluviimiseks
puudub, finantsnäitajad ei vasta meetme nõuetele;
Äriplaanis ei ole projektitegevusi kavandatud.
Projektis kavandatavate tegevuste tulemused on kasusaajatele olulised;
Projektis on selgelt kirjeldatud investeeringute ja tegevuste vajadus;
Planeeritavad tegevused või investeeringud on otseselt seotud taotleja äriplaaniga;
Taotlejal majandusnäitajad vastavad meetme nõuetele ja/ ning omafinantseeringu katteallikad on
usaldusväärsed.
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4. Projekti ettevalmistuse
tase
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Projekt ei ole jätkusuutlik, bilansis ja kasumiaruandes toodud majandusnäitajad ei vasta
meetme nõuetele;
Projekt ei ole seotud äriplaanis toodud eesmärkidega;

Äriplaanis ei ole välja toodud projekti edasiste tegevuste kirjeldused ja rahaliste vahendite
allikad.
Projekt on jätkusuutlik, bilansis ja kasumiaruandes toodud majandusnäitajad vastavad
meetme nõuetele;
Omafinantseeringu katmine tagatud;
Projektis kavandatud tegevused või investeeringud on otseselt seotud äriplaaniga.




Projekti tegevused ja eesmärgid ei ole piisavalt kirjeldatud ja põhjendatud;
Kavandatud tegevused ei ole seotud otseselt äriplaani ja meetme nõuetega;





Eelarve on ebapiisav projekti tegevuste elluviimiseks või tegevuste maksumused on põhjendamatult
kõrged;
Esitatud dokumendid ei võimalda saada piisavat ülevaadet projektis kavandatud tegevustest.
Ei vasta kinnitatud taotlusvormile ja ei sisalda meetmelehel toodud kohustuslikke lisadokumente.




Projekti tegevused on piisavalt kirjeldatud ja põhjendatud;
Eesmärgid on otseselt seotud äriplaanis kavandatuga ja meetme nõuetega;
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5. Taotleja
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Projekti eelarve on projekti eesmärgiliste tegevustega kooskõlas;
Eelarve on selge ja läbipaistev, seotud tegevuste ja kavandatud tulemustega, esitatud hinnapakkumused
ja kalkulatsioonid on piisavalt lahtikirjutatud ja põhjendatud;
Esitatud dokumendid on piisavad ülevaate saamiseks projektis kavandatud tegevustest.
Vastab kinnitatud taotlusvormile ja sisaldab meetmelehel toodud kohustuslikke lisadokumente.







Eelarve ei ole piisavalt lahtikirjutatud, puuduvad vajalikud põhjendused;
Omafinantseeringu katmiseks puuduvad reaalsed vahendid;
Eelarves toodud hinnad on põhjendamatult kõrged;







Eelarve on selge ja läbipaistev, seotud tegevuste ja kavandatud tulemustega;
Kavandatud kulud on piisavalt lahtikirjutatud ja põhjendatud;
Omafinantseeringu katmine on läbimõeldud ja tagatud vahendite olemasolu;

Hinnapakkumused ja/või kalkulatsioonid ei sisalda piisavalt informatsiooni tegevuste hindamiseks;
Taotlejal puudub suutlikkus ja eelnev kogemus projekti elluviimisks.

Hinnapakkumused ja/või kalkulatsioonid sisaldavad piisavalt informatsiooni tegevuste hindamiseks;
Taotlejal on suutlikkus ja eelnev kogemus projekti elluviimisks.
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