
5.4. Hindamiskriteeriumid iga valitud tegevussuuna kohta  

5.4.1 Kala- või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine 

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia visiooni 

ning tegevussuuna strateegiliste eesmärkidega.  

2. Projekti elluviimise tulemusena käivitub piirkonnas kala töötlemise ja/või otseturustamisega tegelev 

uus ettevõte või juba tegutsev ettevõte/ettevõtja laiendab või tõhustab oma tegevust kala- või 

vesiviljelustoodete töötlemise ja/või otseturunduse valdkonnas. 

3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  mikroettevõtja (välja arvatud Põllumajandusministri 

määruse nr 38 (24.aprill 2008) § 10 lõike 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja). 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) §-

s 20 nõutud dokumendid. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

5 olulisemat hindamiskriteeriumit: 

  

Hinde

punkti

d 

Punktid 

kokku  

1 Taotleja pakutud äriidee sobivus 

turutingimustele ja finantsplaani 
realistlikkus ja põhjendatus 

Äriidee on läbi mõeldud kuid finantsplaan ei ole 

veenev ja on kohati ebarealistlik 

1  

Äriidee on hästi läbimõeldud ja realistlik. Koostatud 

finantsplaan ja planeeritavad tootemahud vastavad 

turu ootustele ja tootja võimalustele  

2-3  

2 Taotleja poolt planeeritava või 

arendatava toote või teenuse 

hinnakujundus ja hinnapoliitika 
turutingimuste kontekstis 

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat turutingimuste 

kontekstis on analüüsitud kuid mitte piisavalt 

põhjalikult 

1  

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat on põhjalikult 

analüüsitud 

2-3  

3 Taotleja poolt planeeritava või 

arendatava toote või teenuse mõju 

ühistegevusele.  

Taotleja tegeleb ühisturustamisega 

või töötleb mitmete püüdjate kala. 

Ettevõtja ei tee koostööd teiste ettevõtjatega ja ei 

rakenda ühistegevuse põhimõtteid 

0  

Ettevõtja teeb koostööd piiratud arvu soovijatega 

 

1  



Teeb koostööd Võrtsjärve  

kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide ja asutustega 

ja/või ettevõtete, organisatsioonide 

ja asutustega väljaspool Võrtsjärve 

kalanduspiirkonda 

Ettevõtja teeb koostööd kõigi soovijatega ja rakendab 

täielikult ühistegevuse põhimõtteid  

 

Vastus tuleb äriplaani punktidest 6.4.4 ja 6.4.5 (vaata 

lisa 3, osa 3) 

2-3  

4 Projekti elluviimise mõju uute  

töökohtade tekkimisele 

Ei teki uusi töökohti, kuid säilivad olemasolevad 1  

Tekivad uued töökohad ja säilivad olemasolevad 2-3  

5 Taotleja teadlikkus e. juhtkonna ja 

võtmetöötajate teadmiste ja 

kogemuste vastavus projekti 

eesmärkidele  

 

Juhtkonnast või võtmetöötajatest ühegi isiku CV ei 

näita projekti teostamiseks vajaliku kogemuse või 

vastava hariduse olemasolu  

0  

Projektile lisatud CV või CV-d näitavad, et juhtkond 
või võtmetöötajad või osa juhtkonnast ja 

võtmetöötajatest on kogenud ja/või haritud selles 

valdkonnas, milles projekti teostatakse  

1-3  

Minimaalselt 3 punkti  

Maksimaalselt 15 punkti 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumit 

6` Projekti teostamise mõju 

keskkonnale   

Mõju keskkonnale on neutraalne või ei muutu  1  

Negatiivne keskkonnamõju väheneb oluliselt, kuna projekt 

teostatakse eesmärgiga edendada kõrvaltoodete ja 

jäätmete kasutamist või seisneb positiivne mõju 

töötlemiseks kasutatavas uudses ja säästlikus tehnoloogias 

vms 

2   

6* Turustusprojekti lokaalsus 

 

Turustusprojekt ei näe ette turustamist väljaspool 

Võrtsjärve piirkonda 

1  

Turustusprojekt näeb ette turustamist üle Eesti 2  

7 Projekti uuenduslikkus Ettevõte kasutab teada ja tuntud e. traditsioonilisi 

tehnoloogiaid 

1  

Ettevõte kohaldab kala- või vesiviljelustoodete tootmiseks 

või turustamiseks uudseid tehnoloogiaid või arendab 

uuenduslikke tootmismeetodeid 

(Turustamise puhul - näiteks kalaturg internetis jms)   

2  

8 Projekti teostamise tulemusel 

kala- või vesiviljelustoodete 

Projekti teostamise tulemusel paraneb kolmest 

komponendist 1 või 2  

1  



töötlemiseks või turustamiseks 

vajalikus ehitises paranevad: 

1) töötingimused;   

2) hügieenitingimused ning 

3) paraneb tootekvaliteet 

Projekti teostamise tulemusel paranevad: 

1) töötingimused;   

2) hügieenitingimused ning 

3) paraneb tootekvaliteet 

2  

9 Projekti äriplaanis esitatud 

turundus ja tootearendus-

põhimõtete rakendatavus 

Turundus ja tootearendus-põhimõtted on läbi mõeldud, 

kuid vahendid nende rakendamiseks on planeeritud liiga 

väikesed või turundusplaan ei ole mingil teisel põhjusel 

realistlik 

0  

Turundus ja tootearendus-põhimõtted on hästi läbi 

mõeldud, vahendid nende rakendamiseks on planeeritud 

piisavad ja turundusplaan on realistlik 

1-2  

10` Projekti mõju kalandus- või 

vesiviljelustoote võimalikule 

ekspordipotentsiaalile 

Tootel ei ole tõenäoliselt ekspordipotentsiaali ja ettevõtja 

ei planeeri eksporti 

1  

Töötlemise arendamiseks tehtav investeering suurendab  

toodete ekspordipotentsiaali ja see on ka äriplaanis välja 

toodud ühe eesmärgi ja kavandatava tegevusena   

2  

10

* 

Projekti mõju kohalikult 

lossitud saagist valmistatud 

toodete otseturustamise 

osakaalule ja/või veotingimuste 

parandamisele 

Investeeringu tulemusel paranevad kala ja/või kalatoodete 

otseturustamise tingimused ettevõtja enda jaoks 

1  

Investeeringu tulemusena paranevad mitmete ettevõtjate 

jaoks kala või/või kalatoodete turustamise tingimused 

2  

` - ainult töötlemise projektide puhul rakendatav 

* - ainult turustamise projektide puhul rakendatav 

 

KOKKU on võimalik minimaalselt saada 7 punkti ja maksimaalselt 29 punkti.  



5.4.2 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine 

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia visiooni ja 

tegevussuuna strateegiliste eesmärkidega ning Võrtsjärve piirkonna turismistrateegiaga aastani 2015. 

2. Projekti elluviimise tulemusena toimub piirkonna rannaküla või rannakülade taaselustamine ning 

kaitstakse ja edendatakse loodus- ja arhitektuuripärandit. 

3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  ettevõtja, kalandussektori mitte-tulundusühing või 

sihtasutus (ja toetuse määraks on märgitud  kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest) 

või  

ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus väljastpoolt kalandussektorit või kohalik 

omavalitsusüksus  (ja toetuse määraks on märgitud kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest). 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) §-

s 20 nimetatud dokumendid. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

 

 5 olulisemat hindamiskriteeriumit: 

  

Hinde

punkti

d 

Punktid 

kokku  

1 Taotleja pakutud äriidee 

sobivus turutingimustele ja 

finantsplaani realistlikkus ja 

põhjendatus  

Äriidee on läbi mõeldud kuid finantsplaan ei ole veenev 

ja on kohati ebarealistlik  

1  

Äriidee on hästi läbimõeldud ja realistlik. Koostatud 

finantsplaan ja planeeritavad tootemahud vastavad turu 

ootustele ja tootja võimalustele  

 

2-3  

2 Taotleja poolt planeeritava või 

arendatava toote või teenuse 

hinnakujundus ja hinnapoliitika 
turutingimuste kontekstis  

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat turutingimuste 

kontekstis on analüüsitud kuid mitte piisavalt põhjalikult 

 

1  

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat on põhjalikult 

analüüsitud 

2-3  



3 Taotleja poolt planeeritava või 

arendatava teenuse mõju 

ühistegevusele.  

Projekti teostamise mõju 

piirkonnale on laiem ühe 

ettevõtte tegevuspiirkonnast. 

Parimal juhul moodustab 

projekt osa erinevatest 

turismipakettidest ja  

taotleja teeb projekti raames 

koostööd teiste Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide ja asutustega 

Äriplaani kohaselt ei seota projekti piirkonnas 

väljatöötatud ühe või mitme turismipaketiga. Taotleja ei 

planeeri teha koostööd teiste ettevõtjatega ja ega 

rakendada ühistegevuse põhimõtteid 

 

0  

Projekt on äriplaani kohaselt seotud piirkonnas 

väljatöötatud ühe või mitme turismipaketiga. Ettevõtja 

planeerib teha koostööd kõigi soovijatega ja rakendada 

ühistegevuse põhimõtteid  

 

Vastus tuleb äriplaani punktidest 6.4.4 ja 6.4.5 (vaata 

lisa 3, osa 3) 

1-3  

4 Projekti elluviimise mõju uute  

töökohtade tekkimisele ja 

olemasolevate säilitamisele 

Ei teki uusi töökohti, kuid säilivad selle ettevõtte 

olemasolevad töökohad 

1  

Projekti elluviimise tulemusena tekivad uued töökohad 

ja säilivad olemasolevad 

 

2-3  

5 Taotleja teadlikkus e. juhtkonna 

ja võtmetöötajate teadmiste ja 

kogemuste vastavus projekti 

eesmärkidele  

 

Juhtkonnast või võtmetöötajatest ühegi isiku CV ei näita 

projekti teostamiseks vajaliku kogemuse või vastava 

hariduse olemasolu 

0  

Projektile lisatud CV või CV-d näitavad, et juhtkond või 

võtmetöötajad või osa juhtkonnast ja võtmetöötajatest 

on kogenud ja/või haritud selles valdkonnas  

 

1-3  

Minimaalselt 3 punkti  

Maksimaalselt 15 punkti 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumit 

 

6 Projekti mõju kalandusega 

seotud turismitoodete ja –

teenuste kvaliteedile ja 

teenindatavate turistide arvule 

Turismitoodete ja –teenuste kvaliteet paraneb. Projekti 
kohaselt teenindatavate turistide arv ei suurene 

1  

Turismitoodete ja –teenuste kvaliteet paraneb 

märgatavalt. Projekti kohaselt teenindatavate turistide 
arv suureneb 

 

2   

7 Turismiobjekti turundamise 

lokaalsus 

Turundusplaan ei näe ette turundamist väljaspool 

Võrtsjärve piirkonda 

1  



 Turundusplaan näeb turundamist ette üle Eesti (ja ka 

väljaspool Eestit) 

 

Vastus tuleb äriplaani peatükist 6 (vaata lisa 3, osa 3)  

2  

8 Projekti äriplaanis esitatud 

turunduspõhimõtete 

rakendatavus 

Turunduspõhimõtted on kirjas kuid vahendid nende 

rakendamiseks on planeeritud liiga väikesed või 

turundusplaan ei ole mingil muul põhjusel realistlik 

0  

Turundus-põhimõtted on hästi läbi mõeldud ja vahendid 

nende rakendamiseks on planeeritud piisavad. 

Turundusplaan on realistlik 

 

1-2  

9 Projekti mõju lühiajaliselt 

piirkonda külastavate turistide 

piirkonnas viibimise aja 

pikenemisele 

Turistide piirkonnas viibimise aeg projektitegevuste 

tulemusena ei pikene 

1  

Turistid viibivad piirkonnas projektitegevuste 

tulemusena enam aega (üks ööpäev või enam) 

 

2  

10 Projekti mõju aktiivse 

turismihooaja pikenemisele   

Aktiivne turismihooaeg ei pikene või pikeneb 

minimaalselt  

1  

Aktiivne turismihooaeg projekti mõjude tõttu pikeneb 

oluliselt ja sellest saavad kasu ka teised turismi-

ettevõtjad 

 

2  

Minimaalselt 4 punkti  

Maksimaalselt 10 punkti 

 

KOKKU on võimalik minimaalselt saada 7 punkti ja maksimaalselt 25 punkti.  



5.4.3 Tegevuste mitmekesistamine 

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia visiooni ja 

tegevussuuna strateegiliste eesmärkidega. 

2. Projekti elluviimise tulemusena tekivad kalandussektori esindajatele uued töökohad väljaspool 

kalandusvaldkonda. 

3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  mikroettevõtja (ja toetuse määraks on märgitud kuni 

70% abikõlblike kulude maksumusest). 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) §-

s 20 nõutud dokumendid. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

 

5 olulisemat hindamiskriteeriumit: Hinde

punkti

d  

Punktid 

kokku  

1 Projekti teostamise mõju 

piirkonnale. 

Teenindusettevõtte või 

käsitööks ja tootmiseks vajaliku 
hoone uuendamine ja  

seadmestamine mõjutab 

positiivselt teenuste tarbijate 

elukvaliteeti, kuna suureneb 
teenuste pakkumine ning 

piirkonda tekivad täiendavad 

töökohad 

Projekti teostamise mõju piirkonnale piirdub ühe 

ettevõtja sissetulekute suurenemisega 

 

1  

Projekti teostamise mõju piirkonnale on laiem ühe 

ettevõtja sissetulekute kasvust/suurenemisest 
 

 

 

2-3  

2 Äriplaanis esitatud toote või 

teenuse hinnakujundus ja 

hinnapoliitika jätkusuutlikkus 

turutingimuste kontekstis  

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat turutingimuste 

kontekstis on analüüsitud kuid mitte piisavalt põhjalikult 

 

1  

Hinnakujundust ja hinnapoliitikat on põhjalikult 

analüüsitud 

2-3  

3 Taotleja pakutud äriidee 
sobivus turutingimustele ja 

finantsplaani realistlikkus ja 

Äriidee on läbi mõeldud kuid finantsplaan ei ole veenev 

ja on kohati ebarealistlik 

0  



põhjendatus Äriidee on hästi läbimõeldud ja realistlik. Koostatud 

finantsplaan ja planeeritavad tootemahud vastavad turu 

ootustele ja tootja võimalustele  

3  

4 Projekti elluviimise mõju uute  

töökohtade tekkimisele ja 

olemasolevate säilitamisele  

Projekti elluviimise tulemusena tekib kalandussektori 

esindajale uus töökoht väljaspool kalandusvaldkonda 

1  

Projekti elluviimise tulemusena tekivad kalandussektori 

esindajatele uued töökohad väljaspool 

kalandusvaldkonda ja uued töökohad teistele kohalikele 

elanikele 

 

 

3  

5 Taotleja teadlikkus e. juhtkonna 

ja võtmetöötajate teadmiste ja 

kogemuste vastavus projekti 

eesmärkidele  

 

Juhtkonnast või võtmetöötajatest ühegi isiku CV ei näita 

kogemuse ega vastava hariduse olemasolu planeeritava 

projekti teostamiseks 

0  

Projektile lisatud CV või CV-d näitavad, et juhtkond või 

võtmetöötajad või osa juhtkonnast ja võtmetöötajatest 

on kogenud ja/või haritud selles valdkonnas  

 

3  

Minimaalselt 3 punkti  

Maksimaalselt 15 punkti 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumi 

 

6 Projekti elluviimise mõju 

piirkonna konkurentsivõimele 

Piirkonna konkurentsivõime ei suurene oluliselt 1  

Projekti tulemusena tõuseb piirkonna konkurentsivõime 

ning atraktiivsus nii puhke-, töö- kui elamispaigana  

 

2   

7 Projekti elluviimise mõju 

noorte ettevõtlusele või naiste 

ettevõtlusele 

Projekti mõju noorte või naiste ettevõtlusele puudub 0  

Projekti mõju noorte või naiste ettevõtlusele on 

positiivne. Tööd leiavad alla 25 aastased noored ja 

naised 

 

2  

8 Projekti elluviimise mõju 

piirkonna elukeskkonnale 

Projekti teostamise mõju elukeskkonnale on neutraalne 

või ei ole märkimisväärne 

1  



Projekti elluviimise tulemusena võetakse kasutusele 

mahajäetud hoone ja/või kaasneb kultuuripärandi 

säilitamine ja hoonele lisandväärtuse andmine.  

Mõju elukeskkonnale võib avalduda ka mingil teisel 

viisil 

 

2  

9 Projektitegevuste mõju 

strateegia teiste 

tegevussuundade eesmärkide 

saavutamisele 

 

Näiteks - projektitegevuste 

tulemusena paraneb 

muuhulgas turismitoodete ja 

–teenuste kvaliteet ja 

kättesaadavus 

Projekt ei toeta teiste tegevussuundade eesmärke 1  

Projekt toetab teiste tegevussuundade eesmärke 2  

10 Projektitegevuste mõju 

koostöö arendamisele  

Projektitegevuste elluviimisel ei tehta koostööd teiste 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide, asutustega 

1  

Projektitegevuste elluviimisel tehakse koostööd teiste 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide, asutustega 

2  

Minimaalselt 4 punkti  

Maksimaalselt 10 punkti 

 

KOKKU on võimalik minimaalselt saada 7 punkti ja maksimaalselt 25 punkti.  

 

 



5.4.4 Koolitustegevused  

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegiaga. Koolitus 

on ette nähtud kalandussektori esindajate kutseoskuste, kohanemisvõime ja töösaamisvõimaluste 

edendamiseks ja parandamiseks ning on otseselt seotud strateegia teiste tegevussuundade 

elluviimisega. 

2. Koolituse läbiviija on koolitusasutus “Täiskasvanute koolituse seaduse” mõistes. 

3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  ettevõtja, kalandussektori mittetulundusühing või 

sihtasutus (ja toetuse määraks on märgitud kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest). 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) §-

s 20 nõutud dokumendid. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

 

 

 5 olulisemat hindamiskriteeriumit: 

Hinde

punkti

d 

 Punktid 

kokku  

1 Koolitusprojekti planeeritava 

mõju suurus 

Teostatavast koolitusprojektist võtab osa kuni 5 

kalandussektori esindajat 

1  

Teostatavast koolitusprojektist võtab osa kuni 10 

kalandussektori esindajat 

2  

Teostatavast koolitusprojektist võtab osa enam kui 10 

kalandussektori esindajat. Projekti läbiviimisel on mõju 

kogu piirkonnale 

 

3  

2 Koolitusprojekti läbiviijate 

teadmiste ja kogemuste 

vastavus projekti eesmärkidele  

Projekti läbiviijate CV ei näita kogemuse ega vastava 

hariduse olemasolu planeeritava projekti teostamiseks, 

kuigi läbiviija on koolitusasutus “Täiskasvanute 

koolituse seaduse” mõistes 

0  



 Projekti läbiviijate CV näitab kogemuse ja/või vastava 

hariduse olemasolu planeeritava projekti teostamiseks ja 

projekti läbiviija on koolitusasutus “Täiskasvanute 

koolituse seaduse” mõistes 

 

1-3  

3 Koolitusprojekti sisu ja 

vajaduse hinnang. 

  

Koolitusprojekti sisu on välja toodud, kuid sarnase 

sisuga projekte on läbi viidud juba varem ja vajadus 

projekti läbiviimiseks puudub 

1  

Koolitusprojekti sisu on hästi välja toodud ja piirkonna 

arenguks vajalik. Projekti läbiviimise tulemusena  

paranevad oluliselt kalandussektori esindajate 

kutseoskused, kohanemisvõime ja töösaamisvõimalused 

väljaspool kalandusvaldkonda 

 

 

2-3  

4 Projektitegevused on suunatud 

alternatiivsete (väljaspool 

kalandussektorit) tegevusalade 

tutvustamisele ning väljaõppele 

 

Projektitegevused on suunatud turundus-, finants- ja 

äritegevuse arendamiseks 

1  

Projektitegevused on suunatud teiste alternatiivsete 

tegevusalade tutvustamisele ning väljaõppele 

3  

5 Hinnang projekti 

finantsplaanile  

Finantsplaanid on äriplaani osana esitatud, kuid projekti 

läbiviimise maksumus on ülepaisutatud või ei ole 

realistlik 

 

1  

Projekti finantsplaanid on hästi koostatud ja projekti 

läbiviimise maksumus on põhjendatud ja realistlik 

 

2-3  

Minimaalselt 4 punkti  

Maksimaalselt 15 punkti 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumit 

 

6 Projekti mõju piirkonna Piirkonna konkurentsivõime ei suurene oluliselt 0  



konkurentsivõime ning 

atraktiivsuse suurendamisele 

 

Projekti tulemusena piirkonna ja piirkonna elanike 

konkurentsivõime paraneb 

    

1-2   

7 Projekti mõju noorte 

ettevõtlusele  

Projekti mõju noorte ettevõtlusele puudub 1  

Projekti mõju noorte ettevõtlusele on positiivne. Mitmed 

koolitatavad on nooremad kui 25 aastat 

 

2  

8 Projekti mõju kalandussektori  

esindajate kalandusalastele 

kutseoskuste parandamisele 

 

Projekt ei aita kaasa kalandussektori esindajate 

kalandusalastele kutseoskuste parandamisele  

0  

Projekti tulemusena paranevad kalandussektori  

esindajate kalandusalased kutseoskused oluliselt 

 

1-2  

9 Projekti elluviimise mõju 

kalandussektori esindajate 

tööhõivele 

Projekti teostamine ei mõjuta uute töökohtade tekkimist 1  

On võimalus, et tekivad uued töökohad väljaspool 

kalandusvaldkonda või laiendatakse tegevust valdkonna 

sees 

 

2  

10 Projektitegevuste ajaline 

mõju  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on lühiajaline, kuid 

projekti toimumise ajajärgul oluline 

1  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on pikaajaline  

  

2  

Minimaalselt 3 punkti  

Maksimaalselt 10 punkti 

 

KOKKU on võimalik minimaalselt saada 7 punkti ja maksimaalselt 25 punkti. 

 

 



5.4.5 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia visiooni 

ning tegevussuuna strateegiliste eesmärkidega.  

2. Projekti elluviimise tulemusena arendatakse välja Võrtsjärve kalanduspiirkonnas asuvaid sadamaid 

ning viiakse need vastavusse Sadamaseaduse nõuetega.   

3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  ettevõtja (välja arvatud Põllumajandusministri määruse 

nr 38 (24.aprill 2008) § 10 lõike 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja), kalandussektori mittetulundusühing 

või sihtasutus, kohaliku omavalitsuse üksus. 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) §-

s 20 nõutud dokumendid. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

 

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamise hindamiskriteeriumid 

 

 5 olulisemat 

hindamiskriteeriumit 

 Hinde-

punktid 

Punkti

d 

kokku 

1 Piirkonna kalandusettevõtjate 

kaasatus ja ühistöö 

 

 

Sadam ei ole vajalik  piirkonna 

kalandusettevõtja(te)le või ajaloolise püügiõiguse 

omanikele 

0  

Sadama on kasutatav  väikese arvu 

kalandusettevõtjate ning teiste ettevõtjate poolt 

1-2 

Sadamat saavad kasutada kõik  piirkonna kalandus- 

jt  ettevõtjad. Tehakse ühistööd sadama haldamisel 

3 

2 Majanduslik elujõulisus ja 

jätkusuutlikus  

 

 

Taotleja ei oma ajaloolist püügiõigust. 

 

1  
 

 

Taotleja ajalooline püügiõigus  aitab tagada projekti 

teostamise ja haldamise 

2 

Taotleja ja koostööpartnerite ajalooline 3 



püügiõigus  aitab tagada projekti teostamise 

ja haldamise. Ühistööna teostatud projekt 

tagab jätkusuutlikkuse ning  aitab kaasa  

kohaliku ettevõtluse  ning kogu piirkonna 

arengule 

 

3 Lisaväärtus, uued töökohad ja 
uus lähenemine 

 

 

Projektiga lisaväärtusi  ja uusi töökohti ei looda. 
Puudub uuenduslikus. 

1  

Projekti realiseerimine loob omavalitsuse  tasandil 

lisaväärtusi ning eelduse  töökohtade tekkeks.  
Parandab ettevõtluskeskkonda  kohalikul tasandil.   

2 

Projekti realiseerimine loob maakondlikul  ja/või 

piirkondlikul tasandil lisaväärtusi ning eelduse  
töökohtade tekkeks.  Parandab ettevõtluskeskkonda.   

3 

4 Seotus arengukavadega ja teiste 

meetmete ning programmidega 
 

 

Projektil puudub seotus  asjakohaste arengukavade 

ning teiste meetmete ja   programmidega 

1  

Projekt on seotud  asjakohaste  arengukavadega, 

kuid ei ole  seotud teiste võimalike  meetmete ja  

programmidega. 

2 

Projekt on seotud erinevate arengukavade, meetmete 

ja programmidega. 

3 

5 Projekti eelarve ja ajakava 
 

Eelarve ebaselge ning ei ole realistlik, puudulik 
ajakava 

0  

Eelarve on kohati ebaselge, kuid võimaldab    

projekti teostada. 

1-2 

Eelarve ja ajakava selgelt ning  arusaadavalt esitatud. 

Ajakava ja eelarve realistlikud 

3 

Minimaalselt 3 punkti 

Maksimaalselt 15 punkti 

 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumit 

 

6 Projektijuhtimise kogemus ja 

inimressurss 

Taotlejal puudub varasem projektijuhtimise kogemus. 

Inimressurss on projekti teostamiseks ebapiisav 

1  

Taotlejal on varasem projektijuhtimise kogemus 

samalaadsete projektide realiseerimisel ning omab 

inimressurssi nii projekti elluviimisel kui 

administreerimisel. Projektijuht on läbinud vastava 

koolituse ja/või omab projektijuhtimise kogemust 

2   



7 Projekti elluviimise mõju 

piirkonna konkurentsivõimele 

Piirkonna konkurentsivõime ei suurene oluliselt 1  

Projekti tulemusena tõuseb piirkonna konkurentsivõime 

ning atraktiivsus nii puhke-, töö- kui elamispaigana 

2  

8 Projektitegevuste mõju 

strateegia teiste 

tegevussuundade eesmärkide 

saavutamisele 

Projekt ei toeta teiste tegevussuundade eesmärke 0  

Projekt toetab teiste tegevussuundade eesmärke 1-2  

9 Projekti mõju keskkonnale Mõju keskkonnale on neutraalne või ei muutu 1  

Negatiivne keskkonnamõju väheneb oluliselt, kuna 

projekt teostatakse eesmärgiga viia sadamakohad 

vastavusse Sadamaseaduse nõuetega, parandatakse 

lossimistingimusi jms.  

2  

10 Projektitegevuste ajaline 

mõju  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on lühiajaline, kuid 

projekti toimumise ajajärgul oluline 

1  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on pikaajaline  

  

2  

Minimaalselt 4 punkti  

Maksimaalselt 10 punkti 

Kokku on võimalik saada minimaalselt 7 ja maksimaalselt 25 punkti.  

 


