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Meede1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine                                                                                                                  

Nr  

Hindamiskriteerium 

Maksimaalne 

hindepunktide 

arv 

 

Kriteeriumi kirjeldus hindamisel 

Punktide jaotus 

 

1. Vastavus PLPK 

strateegiale, meetme 

eesmärkidele ja 

rakenduskavale 

30 Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus lähtuvad täielikult 

PLPK strateegiast ja vastavad meetme eesmärkidele ning 

rakenduskavale. 

30 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab  

olulisel määral strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

25 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab 

vähesel määral strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

20 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus ei vasta PLPK 

strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

0 

2. Tegevuste 

põhjendatus  

20 Projektitaotluses äriidee on sisult loogiline, realistlik, mõjutab taotleja 

majandustegevuse jätkusuutlikkust. 

8 

Projektitaotluses äriidee ei ole sisult loogiline, realistlik, ei mõjuta 

taotleja majandustegevuse jätkusuutlikkust. 

0 

Projektitoetustaotluse äriidee realiseerimisega luuakse uusi tooteid, 

teenuseid, sh kogukonnateenuseid. 

7 

Projektitoetustaotluse äriidee realiseerimisega ei looda uusi tooteid, 

teenuseid, sh kogukonnateenuseid. 

0 

Projektitoetustaotluse äriidee realiseerimisega on paranenud loodud 

teenuste, toodete kvaliteet. 

5 

Projektitoetustaotluse äriidee realiseerimisega ei ole paranenud 

loodud teenuste, toodete kvaliteet. 

0 

3. Mõju (eeldatav mõju) 

 

 

20 Mõeldud on tulevaste kulude optimeerimisele (nt. 

energiasäästumeetmed, uute ja rekonstrueeritud hoonete energiaklass 

jms).  

4 

Mõeldud ei ole tulevaste kulude optimeerimisele (nt. 

energiasäästumeetmed, uute ja rekonstrueeritud hoonete energiaklass 

jms). 

0 

Projektitoetustaotluses on tegemist koostööprojektiga või ettevõtjate 

võrgustamisega PLPK tegevuspiirkonnas. 

4 

Projektitoetustaotluses ei ole tegemist koostööprojektiga või 

ettevõtjate võrgustamisega PLPK tegevuspiirkonnas. 

0 

Projektitoetuse tegevusel/tegevustel on oluline  mõju piirkonnale, 

vähendab/vähendavad ääremaastumist. 

4 

Projektitoetuse tegevusel/tegevustel ei ole oluline  mõju piirkonnale, 

vähendab/vähendavad ääremaastumist. 

0 

Säilitatakse olemasolevaid või luuakse uusi täiskohaga töökohti.  4 

Ei säilitata olemasolevaid või ei looda uusi täiskohaga töökohti. 0 

Läbimõeldud on toodete, teenuste turundamine. 4 

Ei ole läbimõeldud toodete, teenuste turundamine. 0 

4. Uuenduslikkus 10 Uuenduslik tegevus lisandub tegevuspiirkonna tasandil 10 

Uuenduslik tegevus lisandub KOV-i tasandil. 5 
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Uuenduslik tegevus lisandub taotleja tasandil. 3 

   Uuenduslikku tegevust ei lisandu. 0 

5. Omaosaluse suurus 10 Omafinantseering ületab meetmes nõutavat määra vähemalt 20%. 10 

Omafinantseering ületab meetmes nõutavat määra vähemalt 10%. 5 

Omafinantseering ei ületa nõutavat määra. 0 

6. Esmataotleja 5 On esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a.  5 

Ei ole  esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a.  0 

7. Noor ettevõtja 5 Füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu või aktsiaseltsi kõik osanikud ja 

juhatuse liikmed on taotlemise hetkel nooremad kui 40 aastat. 

5 

Füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu või aktsiaseltsi kõik osanikud ja 

juhatuse liikmed ei ole taotlemise hetkel nooremad kui 40 aastat. 

0 

 

 

MEEDE 1A COVID-19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE                                                                                                                     

Nr  

Hindamiskriteerium 

Maksimaalne 

hindepunktide arv 

 

Kriteeriumi kirjeldus hindamisel 

Punktide 

jaotus 

 

1. Vastavus taastekava 

meetme 

eesmärkidele, PLPK 

strateegiale ja 

rakenduskavale 

40 Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus lähtuvad täielikult PLPK 

strateegiast ja vastavad taastekava meetme eesmärkidele ning 

rakenduskavale. 

40 

Projektitaotluse  toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab  olulisel 

määral strateegiale,  taastekava meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

25 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab vähesel 

määral strateegiale, taastekava meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

10 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus ei vasta PLPK strateegiale, 

taastekava meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

0 

2. Taotluse 

põhjendatus  

20 Ettevõtte tegevus(käibe langus) on mõjutatud oluliselt COVID-19 

kriisiolukorrast. 

20 

Ettevõtte tegevus(käibe langus) on mõjutatud vähesel määral COVID-19 

kriisiolukorrast. 

10 

Ettevõtte tegevus(käibe langus) ei ole mõjutatud COVID-19 

kriisiolukorrast. 

0 

3. Mõju (eeldatav 

mõju) 

 

 

25 Mõeldud on tulevaste kulude optimeerimisele ning kriisijärgses olukorras 

hakkamasaamisele (nt. energiasäästumeetmed, uute ja rekonstrueeritud 

hoonete energiaklass jms).   

5 

Mõeldud ei ole tulevaste kulude optimeerimisele ning kriisijärgses 

olukorras hakkamasaamisele (nt. energiasäästumeetmed, uute ja 

rekonstrueeritud hoonete energiaklass jms). 

0 
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Projektitaotluses äriidee on sisult loogiline, realistlik, mõjutab taotleja 

majandustegevuse jätkusuutlikkust. 

5 

Projektitaotluses äriidee ei ole sisult loogiline, realistlik, ei mõjuta taotleja 

majandustegevuse jätkusuutlikkust 

0 

Projektitoetuse tegevusel/tegevustel on oluline  mõju piirkonnale, 

vähendab/vähendavad ääremaastumist. 

5 

Projektitoetuse tegevusel/tegevustel ei ole oluline  mõju piirkonnale, 

vähendab/vähendavad ääremaastumist. 

0 

Säilitatakse ja taastatakse olemasolevaid töökohti.  5 

Ei säilitata ja ei taastata olemasolevaid töökohti. 0 

On läbi mõeldud uute  toodete, teenuste loomine, arendamine 

kriisiolukorrast väljumiseks. 

5 

Ei ole läbimõeldud uute toodete, teenuste loomine, arendamine 

kriisiolukorrast väljumiseks. 

0 

4. Uuenduslikkus 15 Uuenduslik tegevus lisandub taotleja tasandil. 15 

Uuenduslikku tegevust ei lisandu. 0 

 

 

MEEDE 2 Aktiivne kogukond 

 

 

Nr 

 

Hindamiskriteerium 

Maksimaalne 

hindepunktide 

arv 

 

Kriteeriumi kirjeldus hindamisel 

Punktide 

jaotus 

 

1. Vastavus PLPK 

strateegiale, 

meetme 

eesmärkidele ja 

rakenduskavale 

30 Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus lähtuvad täielikult 

PLPK strateegiast ja vastavad meetme eesmärkidele ning 

rakenduskavale. 

30 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab 

olulisel määral strateegiale, meetme eesmärkidele ja 

rakenduskavale. 

20 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus ei vasta PLPK 

strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale. 

0 

2. Tegevuste 

põhjendatus 

15 Luuakse, arendatakse uusi kogukonda elavdavaid tegevusi, 

kogukonnateenuseid, avalikkusele, kogukonnale suunatud 

ühistegevusi(ühisprojekt) 

10 

Ei looda, ei arendata uusi kogukonda elavdavaid tegevusi, 

kogukonnateenuseid, avalikkusele, kogukonnale suunatud 

ühistegevusi(ühisprojekt). 

0 

Investeeringut sisaldav projektitaotlus on kooskõlas taotleja ja 

valla arengukavade ning tegevuskavadega. Projekt on taotlejale 

vajalik. 

5 
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Investeeringut sisaldav projektitaotlus ei ole kooskõlas taotleja ja 

valla arengukavade ning tegevuskavadega. Projekt on taotlejale 

vajalik. 

0 

3. 

 

 

 

Realistlikkus 

  

15 Projekti idee on teostatav. Rakendamise ajakava on realistlik.     10 

Projekti idee ei ole  teostatav. Rakendamise ajakava ei ole realistlik. 0 

Taotleja on kompetentne projekti rakendama või on kaasanud 

vastavad partnerid.  

5 

Taotleja ei ole kompetentne projekti rakendama või ei ole 

kaasanud vastavaid partnereid. 

0 

4. Mõju ja sihtgruppide 

kaasamine 

15 On olemas plaan objekti halduskulude katmiseks. On mõeldud 

tulevaste kulude optimeerimisele (nt energiasäästumeetmed, 

rekonstrueeritud hoonetel energiaklass jms). Projekti rakendamine 

mõjutab taotleja majandustegevust. 

5 

Ei ole olemas plaani objekti halduskulude katmiseks. Ei ole 

mõeldud tulevaste kulude optimeerimisele (nt 

energiasäästumeetmed, rekonstrueeritud hoonetel energiaklass 

jms). Projekti rakendamine mõjutab taotleja majandustegevust. 

0 

Taotlusel on positiivne mõju piirkonnale, ääremaastumisele, 

kogukonnale. Tehakse koostööd piirkonnas. Kaasatakse 

kogukonda, sihtgruppe. 

5 

Puuduvad mõjud piirkonnale, ääremaastumisele, kogukonnale. Ei 

tehta koostööd piirkonnas. Ei kaasata kogukonda, sihtgruppe. 

0 

Seotud piirkonna eripäraga, traditsioonidega, eripära säilib 

tegevuste arendamisel. 

5 

Ei ole seotud piirkonna eripäraga, traditsioonidega, eripära ei  säili 

tegevuste arendamisel. 

0 

5. Uuenduslikkus 15 Uuenduslik tegevus lisandub tegevuspiirkonna tasandil. 15 

Uuenduslik tegevus lisandub KOV-i tasandil. 10 

Uuenduslik tegevus lisandub taotleja tasandil. 5 

   Uuenduslikku tegevust ei lisandu. 0 

 6. Taotleja ja sihtrühm 

on noored 

5 Kõik juhatuse liikmed on nooremad kui 26 aastat (26 k.a taotlemise 

hetkel). 

5 

Kõik juhatuse liikmed ei ole  nooremad kui 26 aastat (26 k.a 

taotlemise hetkel). 

0 

7. Esmataotleja 5 On esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a. (ühelt 

esmataotlejalt mitme projekti esitamise korral samas taotlusvoorus 

saab punkte projektitaotlus vastavalt taotleja eelistusele). 

5 

Ei ole  esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a. (ühelt 

esmataotlejalt mitme projekti esitamise korral samas taotlusvoorus 

saab punkte projektitaotlus vastavalt taotleja eelistusele). 

0 
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MEEDE 3  Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus 

Nr  

Hindamiskriteerium 

Maksimaalne 

hindepunktide 

arv 

 

Kriteeriumi kirjeldus hindamisel 

Punktide 

jaotus 

 

1. Vastavus PLPK 

strateegiale, 

meetme 

eesmärkidele ja 

rakenduskavale 

25 Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus lähtuvad täielikult 

PLPK strateegiast ja vastavad meetme eesmärkidele ning 

rakenduskavale. 

25 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab  

olulisel määral strateegiale, meetme eesmärkidele ja 

rakenduskavale. 

20 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus vastavad/vastab 

vähesel määral strateegiale, meetme eesmärkidele ja 

rakenduskavale. 

15 

Projektitaotluse toetatavad tegevused/tegevus ei vasta PLPK 

strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale.  

0 

2. Tegevuste 

põhjendatus 
20 Projektitaotlus on kooskõlas Romantilise Rannatee 

turundusstrateegiaga, tegevuskavaga.  

15 

Projektitaotlus ei ole kooskõlas Romantilise Rannatee 

turundusstrateegiaga, tegevuskavaga. 

0 

Luuakse, arendatakse uusi avalikkusele suunatud objekte, 

ühistegevusi, tooteid, teenuseid. 

5 

Ei looda, ei arendata uusi avalikkusele suunatud objekte, 

ühistegevusi, tooteid, teenuseid. 

0 

3. Realistlikkus 

  

10 Projektitaotlus on korrektselt ette valmistatud – olemas vajalikud 

load, projektid jms. Projektitaotluse äriidee on realistlik. Projekti 

rakendamise ajakava on realistlik. 

10 

Projektitaotlus ei ole korrektselt ette valmistatud – olemas 

vajalikud load, projektid jms. Projektitaotluse äriidee ei ole 

realistlik. Projekti rakendamise ajakava ei ole realistlik. 

0 

4. Mõju piirkonnale 15 Mõju tegevuspiirkonnale positiivne. Projektitoetuse tulemusena 

muutub Romantiline Rannatee visuaalsemaks. On olemas plaan 

kuidas katta objekti haldamise kulusid. Mõeldud on tulevaste 

kulude optimeerimisele (näiteks energiasäästumeetmeid, 

rekonstrueeritud hoonetel energiaklass jms). 

8 

Mõju tegevuspiirkonnale puudub. Projektitoetuse tulemusena ei 

muutu Romantiline Rannatee visuaalsemaks. Ei ole olemas plaani 

kuidas katta objekti haldamise kulusid. Mõeldud ei ole tulevaste 

kulude optimeerimisele (näiteks energiasäästumeetmeid, 

rekonstrueeritud hoonetel energiaklass jms). 

0 

Turundatakse uusi tooteid, teenuseid. Projekti toetuse 

rakendamine mõjutab kohaliku tasandi valitsemise edendamist. 

7 

Ei turundata uusi tooteid, teenuseid. Projekti toetuse rakendamine 

mõjutab kohaliku tasandi valitsemise edendamist. 

0 

5. Uuenduslikkus 10 Uuenduslik tegevus lisandub PLPK tegevuspiirkonna tasandil. 10 

Uuenduslik tegevus lisandub KOV tasandil. 5 
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Uuenduslik tegevus lisandub taotleja tasandil. 2 

   Uuenduslikku tegevust ei lisandu. 0 

6. Ühisprojekt 15 Projektitaotlusesse on kaasatud partnerid rahvusvahelisel tasandil. 15 

Leader tegevusgrupi sees vähemalt kolme organisatsiooni või 

tegevusgrupi projektitaotlus avaldab mõju kogu tegevusgrupi 

tegevuspiirkonnale. 

10 

Leader tegevusgrupi sees vähemalt kahe organisatsiooni ühine 

projektitaotlus.  

5 

7. 

 

Esmataotleja 5 On esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a. (ühelt 

esmataotlejalt mitme projekti esitamise korral samas 

taotlusvoorus saab punkte projektitaotlus vastavalt taotleja 

eelistusele). 

5 

Ei ole  esmataotleja Leader meetmest alates 2008 a. (ühelt 

esmataotlejalt mitme projekti esitamise korral samas 

taotlusvoorus saab punkte projektitaotlus vastavalt taotleja 

eelistusele). 

0 

 

 

MEEDE 4 Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine on jooksvalt avatud.  

MEEDE 4 projekte PLPK hindamiskomisjon ei hinda, need esitatakse PLPK juhatusele, seejärel PLPK üldkoosolekule 

kinnitamiseks ja hiljemalt kahe nädala jooksul esitatakse projektitaotlus/-projektitaotlused PRIA-le.  

 


