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EESMÄRK: 
 JAP strateegia meetmed on täiendatud toetavate tegevustega ja hindamiskriteeriumid on kirjeldatud. 
Aruteluteemad: 
1. Milliseid tegevusi toetatakse meetmetega ja millised on tingimused taotlejatele? 
2. Hindamiskriteeriumid 
Seminari juhtisid Silva Anspal ja Maret Prits. 
 
KOKKUVÕTE  

 
1. Milliseid tegevusi toetatakse meetmetega ja millised on tingimused taotlejatele? 
 
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks 
** Meetme rakendamise vajadused ja tegevused: 
Ligipääsetavust tagavad investeeringud,  
loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandit säilitavad investeeringud,  
Vabaaja tegevusteks vajalikud investeeringud,  
Seadmed, spordivahendid, rahvariided, heli- ja valgustustehnika, mänguväljakud, külaplatsid, külamajad, 
kogukonnaköök, kirikud ja pühakojad, pargid, järved, mõisamüür, muuseumite ekspositsioonid, taevalaev, 
murutraktorid,  
turvalisust tagavad investeeringud,  
uuenduslikud keskkonna- ja energiasäästlikud investeeringud,  
Kaamerad, internetikaabel, päikeseenergia,  
Vabatahtlikud päästjad  
Veekaev kogukonnale, tuletõrje veevõtukohad, evakuatsiooniplaanid jm vastavus nõuetele 
Tänavavalgustus, bussipeatustes päikeseenergia valgustus 
Kogukonnateenus? ei olnud aktuaalne – aiamaade korrastamiseks vajalikud soetused „ratastega asjad“ 
** Taotlejad MTÜ, KOV, SA, 
** Nõuded projektidele / dokumendid 
Peab olema tegutsema üks aasta 
Projektikirjeldus  
Bilanss, kasumiaruanne 
Rahavood – ei, aga info projektikirjelduses tulevikukulude/ kohta konkreetsed küsimused 
Põhivara nimekiri ? 
** Toetus 3000 - 60 000 
 
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus  
** Toetatakse: 
Koostööd ja võrgustamist toetavad tegevused,  
keskkonnateadlikkuse suurendamist ja võrdõiguslikkust toetavad tegevused,  
koolitused,  
ühisüritused,  
arengudokumentide koostamine,  
noorteprojektid. 
Tegevusteks vajalikud asjad, mis ei kuulu põhivara alla. 
** Toetus / sõltub määrusest 
 
MEEDE 2.1. Ettevõtluse arengutoetus  
** Toetatakse:    
Investeeringud konkurentsivõime tõstmiseks uute seadmete, masinate, inventari jm põhivara 
soetamiseks,  
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, parendamiseks, hoonete energiatõhusamaks muutmine,  
keskkonnateadlike ja energiasäästu ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamine ning  
kohaliku toormebaasi väärindamine, toidutootmine. 
uute tehnoloogiate kasutuselevõtt  
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ringmajanduse mudelite rakendamise investeeringud. Minu jääde on teistele toormeks: kaltsuvaibad, 
lillekastid 
Põllumajandus, taimekasvatus, talud, turism, väikeettevõtlus 
** Taotlejad FIE, OÜ, AS ning MTÜ ja SA, kui ettevõtlus 
** Nõuded projektidele / dokumendid 
- Peab olema tegutsenud üks aasta 
- Projektikirjeldus versus äriplaan/ettevõttes olemasolev ressurss / 
- ettepanek E-PRIA-s, kahe majandusaasta aruanne. 
- Bilanss ja kasumiaruanne 
** Toetus 5 000 -100 000 
Arutelu - kuni 100 000 EUR, mõju JAP piirkonnale, töökohad 
 
MEEDE 2.2. Ettevõtluse turundustoetus  
** Toetatakse: 
Turundustegevused, reklaamikampaaniad, reklaammaterjalid, töötajate koolitused, ettevõtete 
võrgustamine, ühisüritused, valdkondlikud koolitused 
** Toetus / sõltub määrusest 
 
Hindamiskriteeriumitesse – äriplaan on olemas? 
 
 
2. Hindamiskriteeriumid 
 

  Taotluse hindamisleht  - SET  Meede 1.1 ja 1.2      

  KOKKU maksimumhinne 100,00     KONTROLL 

  Hindamiskriteerium / Osakaal hindest HINNE 60,00   60,00 

  
1. Üldised hindamiskriteeriumid, projekti vastavus JAP-i 
tegevuspiirkonna strateegiale (max 20) 

20,00 12,00 1,00 12,00 

  
Hindepunktide skaala: 1– väga nõrk; 2– nõrk; 3 – vähene; 4– hea; 5 – väga 
hea 

Hinda!   Valemiga 

1 
Projekti panus piirkondlikke elukeskkonna parendamisele või 
teenuste arendamisele 

5,00 3,00   3,00 

2 
Projekti panus kodanikuaktiivsuse ja koostöö kasvu või 
arendamise näol 

5,00 3,00   3,00 

3 Projekt on innovaatiline 5,00 3,00   3,00 

4 
Taotleja senine panus piirkonnas kohaliku elu edendamisel, 2.7 
Taotlejal on olemas oskusteave ja kogemus projekti vahetus 
tegevusvaldkonnas 

5,00 3,00   3,00 

   2. Projekti sisu hindamiskriteeriumid (max 40) 40,00 24,00 2,00 24,00 

  
Hindepunktide skaala:  1– väga nõrk; 2– nõrk; 3 – vähene; 4– hea; 5 – väga 
hea 

Hinda!   Valemiga 

5 Projekti kavandatavad tegevused lähtuvad vajaduse analüüsist 10,00 3,00   6,00 

6 Projekti sihtgrupp ja kasusaajad on täpselt määratletud 10,00 3,00   6,00 

7 
Projekti tegevuskava ja tulemuste vahel on loogiline seos ning 
teostamine on realistlik 

10,00 3,00   6,00 

8 Kavandatud kulutused on põhjendatud 10,00 3,00   6,00 

   3. Meetmespetsiifilised hindamiskriteeriumid (max 40) 40,00 24,00 1,60 24,00 

  
Hindepunktide skaala:  1– väga nõrk; 2– nõrk; 3 – vähene; 4– hea; 5 – väga 
hea 

Hinda!   Valemiga 

9 Projekti mõju taotleja  sisemisele arengule 8,00 3,00   4,80 

10 
Projekti mõju piirkonna noortele ja piirkonna inimeste 
elukvaliteedile 

8,00 3,00   4,80 

11 
Projekti mõju piirkonna eripära säilitamisele või uue 
traditsiooni loomisele, seotus loodus-, ajaloo- ja 
kultuuriväärtustega 

8,00 3,00   4,80 

12 
Projekti mõju energiasäästule, keskkonnasäästule või 
ligipääsetavusele 

8,00 3,00   4,80 
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13 
Projekt on jätkusuutlik piisava aja kestel, pärast selle 
elluviimist (rahastuse lõppemist) 

8,00 3,00   4,80 

  Maksimaalne hinne 100 p 100,00 60,00   60,00 

 
 
 

  Taotluse hindamisleht – SET Meede 2.1 ja 2.2       KONTROLL 

                                       Hindamiskriteerium / Osakaal hindest HINNE 60,00   60,00 

  
1. Üldised hindamiskriteeriumid, projekti vastavus JAP-i 
tegevuspiirkonna strateegiale (max 30). 20 

20 12,00 1,00 12,00 

  
Punktide 1-3 hindamisel: 0 - puudub; 1 - väga nõrk; 2 - vähene; 3 
- keskpärane; 4 - hea; 5 - väga hea 

  Hinda!   Valemiga 

1 Projekti panus piirkonna konkurentsivõime tugevdamisele 5 3,00   3,00 

2 
Projekti panus piirkonnas kättesaadavate uuenduslike toodete 
või teenuste arendamisele 

5 3,00   3,00 

3 
Taotleja senine panus piirkonnas ettevõtluse arendamisel, 
taotlejal on olemas oskusteave ja kogemus projekti vahetus 
tegevusvaldkonnas 

5 3,00   3,00 

  
Punkti 4 hindamisel: Ei loo uusi töökohti 0p, olemasolevate 
säilitamine 2p, iga loodav uus töökoht annab 1 punkti, max 5p. 

  Hinda! 
    

4 Projekti mõju tööhõivele (projekt on töökohti loov või säilitav) 5 3,00   3,00 

  2. Projekti sisu hindamiskriteeriumid (max 30) 40* 40 24,00 2,00 24,00 

  
Punktide 5-8 hindamisel: 1- nõrk; 2- vähene; 3- keskpärane; 4- 
hea; 5- väga hea 

  Hinda!   Valemiga 

5 
Projekti kavandatud tegevused lähtuvad vajaduse analüüsist, 
tasuvusuuringust või äriplaanist. 

10 3,00   6,00 

6 Projekti sihtgrupp, kasusaajad või turud on täpselt määratletud 10 3,00   6,00 

7 
Projekti tegevuskava ja tulemuste vahel on loogiline seos ning 
teostamine on realistlik 

10 3,00   6,00 

8 
Kavandatud kulutused on põhjendatud, need on 
proportsionaalsed p.7 nimetatutega 

10 3,00   6,00 

  3. Meetmespetsiifilised hindamiskriteeriumid (max 40) 40 24,00 1,60 24,00 

  
Punktide 9-13 hindamisel: 1- nõrk; 2- vähene; 3- keskpärane; 4- 
hea; 5- väga hea 

  Hinda!   Valemiga 

9 
3.3. Projekti mõju taotleja sisemisele arengule – tootlikkuse või 
müügitulu tõus 

8 3,00   4,80 

10 
1.5. Projektist tõusev laiem tulu piirkonnale, nt tuntuse 
tõstmise või koostöö arendamise näol 

8 3,00   4,80 

11 
3.5. Projekti mõju taotleja energiasäästule, keskkonnasäästule 
või ringmajandusele 

8 3,00   4,80 

12 3.6. Projekt kasutab ära piirkondlikku eripära või ressurssi 8 3,00   4,80 

13 
3.8. Projekt on jätkusuutlik piisava aja kestel, pärast selle 
elluviimist (rahastuse lõppemist) 

8 3,00   4,80 

  Maksimaalne hinne 100 p 100 60,00  60,00 

 


