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TOOTMIS- JA TURUSTUSKAVADE TOETUSE TAOTLUSTE HINDAMISE 
METOODIKA 

 
 
Toetuse taotluse hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: 
 
1. Kriteerium 
Taotluses toodud tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele 
Meetme eesmärgina arvestatakse liidu prioriteedi  „Turustamise ja töötlemise soodustamine“  
erieesmärki „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus“, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 6 lõike 5 alapunktile a.  
Erieesmärki „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus“ panustatakse, kui 
projektiga aidatakse kaasa tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu 
tegevuse koordineerimisele tootmises, töötlemises ja turustamises ühiste tootmis- ja 
turustamiskavade koostamise kaudu. 
 
1.1. Taotluses toodud tegevused aitavad kaasa meetme eesmärgi saavutamisele (JAH/EI) 
 
2. Kriteerium 
Taotluse põhjendatus 
Taotluse põhjendatuse puhul võetakse arvesse asjaolu, et projekt on kooskõlas Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi Eesti rakenduskavas liidu 5. prioriteedi all esiletoodud 
põhjendusega, et tootmis- ja turustamiskavade koostamine  ja rakendamine võimaldab 
paremini arvesse võtta nõudluse-pakkumise vahekorda (tootjate vahel koordineeritakse 
tegevusi tootmises, töötlemises ja turustuses) ning nähakse ette võimalused tootmis-töötlemis-
turustusahela paremaks funktsioneerimiseks. 
 
Taotlus on põhjendatud, kui see on kooskõlas punktis 2 nimetatud põhjendusega.  
 
2.1 Taotlus on tootmis-töötlemis-turustamise protsesside planeerimise ja koordineerimise 
kontekstis põhjendatud (JAH/EI) 
 
3. Kriteerium 
Kuluefektiivsus 
Kuluefektiivsuse puhul lähtutakse asjaolust, et planeeritavad tegevused on efektiivne viis, 
saavutamaks tootmis- ja turustamiskavade elluviimist ja rakendamist. 
 
3.1 Projekti planeeritud maksumus on realistlik ja mõistlik: on selge, milliste arvutuste ja 
hinnangute alusel on tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja rakendamise raames 
planeeritavate tegevuste maksumused kokku pandud ning planeeritud kulud on vajalikud ja 
mõistlikud (JAH/EI) 
 
4. Kriteerium 
Toetuse taotleja suutlikkus projekt ellu viia 
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Projekti elluviimise suutlikkuse puhul arvestatakse taotleja organisatsioonilist võimekust 
projekt ellu viia 
 
4.1 Toetuse taotlejal on organisatsiooniline eeldus tootmis- ja turustamiskavade koostamisel 
ja elluviimisel, mis põhineb Maaeluministeeriumi otsusega heaskiidetud tootmis- ja 
turustamiskava olemasolul (JAH/EI) 
 
5. Hindamisel antakse JAH vastuse eest 1 punkt ja EI vastuse eest 0 punkti. 
 
6. Taotluse koondhinne kujuneb saadud hindepunktide liitmisel.  
 
 
 
 
 
 
 


