
 
 
 
 
 
 

 
KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG  

Strateegia väljatöötamise tegevuskava hindamise koond 
1. osa 

MTÜ nimi  
Taotluse viitenumber   
Komisjoni hinnang  
Hindamise kuupäev   
Antud hindepunktide summa  Komisjoni esimehe allkiri  
 Mida hinnatakse?  

  
Skaala  Hinde-

punktid  
Kogu piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist on kaasatud 0–20% 

0  

Kogu piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist on kaasatud 20–30% 

4  

kogu piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist on kaasatud 30–40% 

6  

1 Kalandussektori ettevõtjate 
kaasamise protsent strateegia 
ettevalmistamise tegevuskava 
esitamisel  
 

Kogu piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist on kaasatud vähemalt 40%  

8   

2 Teabe regulaarse kättesaadavuse 
tagamine 

Kas kavandatakse vähemalt järgmisi 
teavitamisega seotud tegevusi: 
― veebilehekülje avamine;  
― seminari ja infopäeva korraldamine; 
― ajakirjanduse kaudu teavitamine. 

0―3 
 

 

3 Rahastamine Kas toetuse proportsionaalne jaotus tegevuste 
vahel on põhjendatud ja optimaalne? Kas 
kavandatud summade abil on võimalik 
kavandatavad tegevused ellu viia? 

0―3  

4 Haldus- ja finantssuutlikkuse 
tagamine abi haldamiseks. Töö 
korraldamine MTÜ tööruumides 
e keskuses 

Kas tegevusgrupp kavandab: 
―  avada eraldi keskuse; 
― palgata tegevjuhi, kes täidab ülesandeid 
põhitööna?  
Kas MTÜ juhatuse liikmetel või lihtliikmetel on 
varasem kogemus sellise töö tegemisel ning 
strateegiliste dokumentide koostamisel? Kas 
keskuse ja selle töötaja ülesanded on selgelt 
esitatud? 

0–4   

5 Strateegia ettevalmistamiseks 
kavandatavad tegevused ―  
tegevusgrupi liikmete koolitamine 
ja arendamine  

Kas koolitustegevused strateegia 
ettevalmistamiseks ja kogemuste vahetamine 
Eestis ja väljaspool Eestit on kavandatud ja 
esitatud?  

0―4 
 

 

6 Strateegia ettevalmistamiseks 
kavandatavad tegevused – 
uuringute tegemine, eksperdi abi 
kasutamine 

Kas kavandatakse teha strateegia 
väljatöötamisega seotud uuring ja nähakse ette 
konsultandi või eksperdi teenuse kasutamine? 

0―3  

Komisjoni märkused ja selgitused: 
 

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a 
määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi 
2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 
“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames 
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja 
kord” lisa 7 
 



KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG  
              Kalanduspiirkonna strateegia hindamise koond      2. osa 

Tegevusgrupi nimi  
Komisjoni hinnang   
Hindamise kuupäev   
Antud hindepunktide summa  Komisjoni esimehe allkiri  
 Mida hinnatakse? Skaala  Hinde-

punktid  
1 0% – 20% piirkonna kalandusega seotud 

ettevõtlussektorist ja ühendustest on kaasatud 
0  

20% – 30% piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist ja ühendustest on kaasatud 

4  

30% – 40% piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist ja ühendustest on kaasatud  

6  

 

Kalandussektori 
ettevõtjate kaasamise 
protsent  strateegia 
esitamisel  
(andmed esitatakse 
avalduse vormis) 

40% ja enam piirkonna kalandusega seotud 
ettevõtlussektorist ja ühendustest on kaasatud  

10  

2 Hetkeolukorra analüüs ja 
SWOT analüüs 

Hinnatakse kas hetkeolukorra analüüs sisaldab piirkonna 
kalanduse probleemide analüüsi ja otsib probleemidele 
lahendusi läbi olemasolevate võimaluste. Kas 
olemasolevad võimalused, tänane olukord ja ohud on 
realistlikult välja toodud?  

0―5 
 

 

3 Eesmärkide määratlus ja 
visioon 
 

Hinnatakse kas eesmärgid on saavutatavad strateegia 
tegevussuundade elluviimisel ja lähtuvad hetkeolukorra 
analüüsist. Kas eesmärgid on konkreetsed ja sisaldavad 
kvantitatiivset, kvalitatiivset ja ajalist mõõdet nende 
saavutamise hindamiseks. Kas seatud eesmärgid on 
kooskõlas kavandatava rahastamisega? 

0―5 
 

 

4 Projektitoetuse taotuste 
hindamine ja projektide 
paremusjärjestuse 
moodustamine.    

Kas projektide paremusjärjestuse moodustamise kord 
tagab projektitoetuse taotlejate võrdse kohtlemise ja kas 
vajadusel kavandatakse hindamisel kasutada valdkonna 
ekspertide abi?  

0―4 
 

 

5 Hindamiskriteeriumid 
valitud strateegia 
tegevussuundadega 
kooskõlas olevate 
projektide hindamiseks. 
 

Kas strateegias esitatud hindamiskriteeriumid on projekti 
valikul olulise tähtsusega? Kas vastavate tegevussuundade 
puhul hindab tegevusgrupp muuhulgas:  
- äriidee sobivust turu-tingimustele ja taotleja kogemusi.; 
- hinnakujundust ja hinna-poliitikat turu-tingimuste 
kontekstis; turundus ja tootearendus-põhimõtete 
olemasolu ja nende rakendatavust. 

0―4  

6 Strateegia tegevus-
suundade vajalikkuse 
põhjendus ja tegevus-
suundade vahelised 
seosed 

Hinnatakse kas valitud tegevussuunad tagavad 
kalandussektori tervikliku arengu piirkonnas? 
Tegevussuundade vahelised seoseid esitatakse kui 
valitakse enam kui üks strateegia tegevussuund.   

0―4  

7 Seosed teiste piirkonna 
kohta koostatud 
arengukavade ja 
strateegiatega.   

Kas strateegia täiendab ja annab lisaväärtust teistele selle 
piirkonna arengu eesmärgil koostatud arengukavadele ja 
strateegiatele? Kas kattuvus või lisanduvus on välja 
toodud koos viidetega? 

0―3 
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Kavandatav strateegia 
raames elluviidavate 
tegevussuundade 
maksumus tegevus-
suundade lõikes   

Kas finantsplaanis esitatud - toetuse proportsionaalne 
jaotus tegevussuundade vahel on põhjendatud ja 
optimaalne ning tagab eesmärkide saavutamise? 
Tegevussuundadele kavandatavad summad väljendavad 
strateegia eesmärke rahaliselt. 

0―5 
 

 
 
 



Komisjoni  märkused ja selgitused: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


