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1. Mitme tegevuse kohta esitatud taotluse hindamine1

HINDAMISKRITEERIUM 
 

Punkte kokku 

1. Tegevuste loetelu 0–39 
1.1 Vähemalt kuuepäevane koolitus 0–8   
1.2 Ühe- kuni viiepäevane koolitus, infopäev või konverents  0–7   
1.3 Koolitusprogrammi väljatöötamine ja kutsekvalifikatsiooni 

omistamine 
0–6   

1.4 Trükise väljaandmine 0–5   
1.5 Juhendaja teenuse ostmine 0–5   
1.6 Elektroonilise väljaande ja käsikirja koostamine 0–5   
1.7 Infotehnoloogia, tarkvara ja trükise soetamine 0–3   
2.  Koolitus- või teavitustegevuse temaatika 0–16 
2.1 Tegevuse korraldamine prioriteetide nimekirja kantud valdkonnas 0 või 6   
2.2 Komisjoni hinnangul vajaliku tegevuse korraldamine 0–10   
3. Tegevus on suunatud alustavale või noorele ettevõtjale 0 või 3   

4.  Tegevusega seotud isiku varasem kogemus ja pädevus 
asjaomases valdkonnas 

0–9 

4.1 Lektori, juhendaja, korraldaja, koolitusprogrammi või väljaande 
koostaja varasem kogemus ja pädevus asjaomases valdkonnas 

0–6   

4.2 Teadlase kaasamine rakendusuuringut tutvustava tegevuse 
korraldamisse, konsulendi kaasamine tegevuse korraldamisse ning 
koostöö teise põllumajanduse ning maaelu edendamisega tegeleva 
organisatsiooni ja isikuga 

0–3   

5. Taotleja või tegevuse korraldaja varasem kogemus sarnase 
tegevuse elluviimisel 

0–5   

6. Eelarve põhjendatus 0–6   
HINDEPUNKTE KOKKU 
 

  

 
 



2. Koolituse, infopäeva ja konverentsi korraldamise või sellel osalemise ning juhendaja teenuse 
ostmise, koolitusprogrammi koostamise või kutsekvalifikatsiooni omistamise kohta esitatud 
taotluse hindamine 1
 
HINDAMISKRITEERIUM 
 

Punkte kokku 

1. Tegevuste loetelu 0–9 
1.1 Vähemalt kuuepäevane koolitus  0–9   

1.2 Ühe- kuni viiepäevane koolitus, infopäev või konverents  0–8   

1.3 Trükise koostamine 0–7   

1.4 Koolitusprogrammi väljatöötamine, kutsekvalifikatsiooni 
omistamine, juhendaja teenuse ostmine rohkem kui ühel 
koolitusel või ühes ettevõttes 

0–6   

1.5 Juhendaja teenuse ostmine ühes ettevõttes või ühel koolitusel 
või konverentsil 

0–5   

1.6  Elektroonilise väljaande või käsikirja koostamine 0–4   

2.  Koolitus- ja teavitustegevuse temaatika 0–16 
2.1 Prioriteetide nimekirja kantud valdkonnas tegevuse 

korraldamine 
0 või 6   

2.2 Komisjoni hinnangul vajaliku tegevuse korraldamine 0–10   
3. Tegevus on suunatud alustavale või noorele ettevõtjale  0 või 3   
4.  Tegevusega seotud isikute varasem kogemus ja 

kompetentsus asjaomases valdkonnas 
0–9 

4.1 Lektori, juhendaja, korraldaja, koolitusprogrammi või väljaande 
koostaja varasem kogemus ja pädevus asjaomases valdkonnas 

0–6   

4.2 Teadlase kaasamine rakendusuuringut tutvustava tegevuse 
korraldamisse, konsulendi kaasamine tegevuse korraldamisse 
või koostöö teise põllumajanduse ning maaelu edendamisega 
tegeleva organisatsiooni ja isikuga 

0–3   

5. Taotleja või korraldaja varasem kogemus  0–5   

6. Eelarve põhjendatus 
 

0–6   

HINDEPUNKTE KOKKU 
 

  

 



3. Esitlustehnika, tarkvara ja väljaande ostmise kohta esitatud taotluse hindamine1 

 
HINDAMISKRITEERIUM 
 

Punkte kokku 

1. Esitlustehnika, tarkvara ja väljaande ostmine  0–17 

1.1 Tarkvara ostmine  0–7   
1.2 Esitlustehnika ostmine 0–6   
1.3 Väljaande ostmine 0–4   
2. Taotleja varasem kogemus  0–20   

3. Eelarve põhjendatus 
 

0–6   

HINDEPUNKTE KOKKU 
 

  

 
 
___________________________________ 
1 Taotluses märgitud tegevuse liigi ja hulga alusel täidetakse ainult üks hindamislehe osa. 
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