
MTÜ Järva Arengu Partnerid 2022 Meede 2.4 hindamiskriteeriumid 
 

Kinnitatud JAP juhatuse otsusega 4/01.11.2021  
   

 Taotluse hindamisleht – 2022 Meede 2.4 

                                      Hindamiskriteerium / Osakaal hindest HINNE 

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

 

 Hindepunktide skaala : 0 - puudub; 1 - väga nõrk; 2 - vähene; 3 - keskpärane; 4 - hea; 5 - väga hea 

1 1.1. Projekti panus JAP strateegia täitmisele  

2 1.2. Taotleja ja taotluse sisuline vastavus strateegias sätestatud nõuetele  

3 1.3. Projekti panus piirkonnas kättesaadavate uuenduslike toodete või teenuste arendamisele  

4 1.4. Projekti panus piirkonna konkurentsivõime tugevdamisele  

5 1.5. Projektist tõusev laiem tulu piirkonnale, nt tuntuse tõstmise või koostöö arendamise näol  

6 1.6. Taotleja senine panus piirkonnas ettevõtluse arendamisel  

 2. Projekti sisu hindamiskriteeriumid (max 30)  

 Hindepunktide skaala : 0 - puudub; 1 - väga nõrk; 2 - vähene; 3 - keskpärane; 4 - hea; 5 - väga hea 

7 
2.1. Projekti kavandatud tegevused lähtuvad vajaduse analüüsist, tasuvusuuringust või 
äriplaanist 

 

8 2.2. Projekti sihtgrupp, kasusaajad või turud on täpselt määratletud  

9 2.3. Projekti on innovaatiline  

10 2.4. Projekti tegevuskava ja tulemuste vahel on loogiline seos ning teostamine on realistlik  

11 
2.5. Kavandatud kulutused on vajalikud ja põhjendatud, need on proportsionaalsed p. 2.4. 
nimetatutega 

 

12 2.6. Taotlejal on olemas oskusteave ja kogemus projekti vahetus tegevusvaldkonnas  

 3. Meetmespetsiifilised hindamiskriteeriumid (max 40)  

 
Punkti 3.1 hindamisel: Puudub mõju töökohtadele 0p, olemasolevate töökohtade säilitamine 2p ja 
iga loodav uus töökoht annab 1 punkti lisaks, max 5p. 

13 3.1. Projekti mõju töökohtade säilitamisele  

 
Punkti 3.2 hindamisel: 1 - vähene mõju; 2 – tajutav mõju; 3- keskmine mõju; 4 - tugev mõju; 5- väga tugev 
mõju (sekkumine on vajalik jätkusuutlikkuse tagamiseks) 

14 3.2. Projekti mõju koroonakriisist põhjustatud ebasoodsa olukorra muutmiseks  

 
Punktide 3.3-3.6 hindamisel : 0 – mõju puudub; 1 - vähene mõju; 2 – tajutav mõju; 3- keskmine mõju; 4 - 
tugev mõju;  5 - väga tugev mõju 

15 3.3. Investeeringu mõju ettevõtte arengule, käibe kasvule  

16 
3.4. Investeeringumõju toodete ja teenuste väljatöötamisele või tootmisprotsessi 
kaasajastamisele ning teenuste väljatöötamisele 

 

17 3.5. Investeeringu mõju töökeskkonna tingimuste parendamiseks mõju töötajate tervisele  

18 3.6. Investeeringu mõju ettevõtte energiasäästule või keskkonnasäästlikule lahendusele  

19 3.7. Investeeringu mõju  piirkonna arendamisele  

20 3.8. Investeeringu mõju piirkonna elukvaliteedi paranemisele  

 Maksimaalne hinne 100 p  

21 
Hindaja kommentaar projektitaotlusele. 
Igale projektile annab hindaja põhjalikud selgitused, milles hindaja näeb selle projekti tugevusi ja 
nõrkuseid. 

 


