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kinnitatud Ettevotlusinkubatsiooniteenuste osutamise 

projektide toetamise kord lisa 2 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE
 
PROJEKTI HINDAMISLEHT
 

TaoUeja: 

Projekti nimi; 

hinnata kas strateagia 1 =strateegla arvestab lurusituatsiooniga liiga 
arvestab oJemasolevat vahesel maaral ja ei ole sellega kooskolas 
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eesmarkide 
ambitsioonikus 

tegevuskava 

ajakava 

finantseerimlskava 

oodalavad tuiemused 

tulemuste mootmise 
mehhanlsmi 
labipaislVUs 

taotleja senised 
kogemused 

laotleja senlsed 
edusammud 

tunusituatsiooni ja on sellega 10 =straleegla arveslab vaga hasU olernasolevat 
kooskalas tunuolukorda "a on selle a suures osas kooskillas 
hinnata kas eesmargid pole 1 =pOslilatud eesmiirgid liiga madalallasemel vai 
liiga madalad vOj ebareaalselt ebareaalselt kOrged 
kilrgad 10 =eesmargid on reaalsell teostatavad ja vastavad 

aren u valadustele 
hinnata strateegla 1 =tegevuskava sellisel kujul on vaga valksese 
realiseerimise tegevuskava t5enaosusega realiseeritav, erinevad legevused ei 
reallstlikkust, kas erinevad rnoodusta loogilist tervikuI, on raskesli teostalavad 
tegevused on ornevahel vOi ei ole p5hjendatud ja omavad vahe seost 
loogiliselt seotud ja sellisel strateegla eesmarkidega 
kujul teostalavad, kas 10 = tegevuskavB onsuure toenaosusega 
reallseerimiskavas toodud reallseerilav, tegevused on vaga MsII omavahel 
tegevused vOimaldavad seostatud ja on slrateegia eesmsrklde elluviimlse 
stratee la eesmarke ellu viia seisukohast ilh"endatud 
hinnata ajakava realistlikkusl, 1 =ajakava on alnult vaga vahesel maaral 
vilrrelda ajakava kooskilla realiseeritav ja enamuse tegevuste elluviimine antud 
legevuskavaga ja hinnata, el ajakava kohaselt on ebareallstllk 
kas tegevuskava on anlud 10 =ajakava on tales ulaluses reallseeritav ja 
ajakava kohaselt teoslatav kooskOias tegevuskavaga 

hlnnata finantseerimiskava 1 =finantseerimiskava on vshesel rnaaral rellseeritav 
reallsUikkusl, vilrralda ja vahe kooskolas legevuskavaga 
finantseerimiskava kooskilla 10 = finantseeritniskava onsuuretoenaosusega tales 
legevuskavaga ja hinnala, ulatuses reliseeritBv ja onkooskotas tegevuskavaga 
kas tegevuskava on antud 
finantseerimiskava raames 
teostatav 
hinnala oodatavate tulemuste 1 =oodatavate tule[lluste saavutalakse tilenaollselt 
reallstlikkust, kas anlUd ainult vaga vaheses ulatuses 
tegevus- aja- ja 10 =oodalavad tulemused on suure taenaosusega 
finantseerimiskava suures ulatuses saavulatavad 
vOimaldavad antud tulemusi 
saavutada 
hinnata, kas ariplaanl vai 1 =tulemuste m55tmise mehhanism on haivasti 
arengustrateegla tulemuste pahjendatud ja vahe arusaadav ja ei voimalda 
m60tmise mehhanism on tulernusi plisavalt moota 
selge, aheselt milistetav ja 10 =tulemusnaitajad on hasli moodetavad ja 
vOlmaldab rneeta vajallkke pilhjendatud 
tulemusl iisavalt 
hinnata taotleja varasemate 1 =taotlejal on vaga vahe kogemusi vai andmed 
kogemuste pilsavust varasemate kogemuste suhtes puuduvad 
ariplaanls vOl strateegias 10 =taotleja senised kogemused nailavad, et taotleja 
seatud eesmarkide on suure tilenaosusega vOimaline slTateegias seatud 
saavutamiseks eesrnar Id ellu vilma 
kas on lilendeid taotleja 1 =tilendld taotleja varasemate edusammude osas 
varasematesl edusammudest puuduvad 
iiriplaani vOi arengustrateegia 10 =taoUeja on saavulanud varasemalt vag a held 

reallseerimises tulemusi 

strateegla vai 
ariplaani sidusus 
olemasolevate 
ettevatluse 
tu islruktuuride 

1 = seos lelste ettevilliuse tuglstruktuuridega ai ole 
tuvestatav val on vaga vahene, ei taienda 
olemasolevaid tugistruktuure 
10 =strateegia on tihedatl seotud teiste ettavotluse 
tu istruktuuride a "a taiendab neid 

hlnnata, kuivard ariplaan 
arvestab ja toetab juba 
olemasolevaid ettevatluse 
tugistruktuure ja millise 
IIsandvaartuse ta neile annab 

taotluse panus 
aliplaanl vai 
arengustrateegia 

a 
1 = taotluse milju ariplaani vol arengustraleegia 
realiseenmisele onvaheoluline 
10 = taoUus aitab olullselt kaasa arengustrateegia 

hinnata kuivard projekt aitab 
kaasa ariplaani vOi 
arengustrateegia 

projekti osa 
inkubatsiooniteenuste 
pakkumisele 

projekti tegevuskava 
pilhjendalus je 
lablpaislvus 

realiseerimisse 

hinnala projekU mOju 
Inkubanlide jaoks vajallke 
teenuste pakkumisele ja 
teenuste kvaliteedile 

hinnala tegevuskava 
pOhjendetusl kas on selge ja 
arusaadav pOhjus, mlks neld 
tegevusl on vaja teha 

realiseerimisele 

1 =projekt omab vaheolulist mOJu Inkubaatori 
arendamisele 10= 
projektil on margalav roll onkubaatori arendamisel 

1 = projekl aitab vaga vahesel maaral kaasa 
inkubanlide jaoks vajallke teenuste pakkumisele 
10 =projekt altab olullselt inkubandile vajallke 
teenuste pekkumlst Uliendada ja teenuste kvalileeli 
tasta 
1 = tegevuskava ei ole eesmarkide laotletavate 
eesmarklde seisukohast pOhjendatud, tegevuskave 
el ole selge ja labipalstev, tegevused on halvasti lahli 
ki~ulatud, el ole loogilisetl ja~estatud 

10 =tegevuskavas toodud tegevused on piisavall 
lahli ki~utatud, selged ja pahjendalud, optimaalsed ja 
loogilises jarjestuses, atlavad saavulada planeeritud 
tulemusl 



10 

piihjendatus hinnala ajakava piihjendalusl 1 =ajakava on ei ole ole piihjedatud, leostatav viii 
labipaistvus ja labipaistvusl, kas ajakava piisavalt selgeiliahii ki~ulatud el sellele hinnangul 

on selge, arusaadav, anda 
leoslalav ja projekti 10= ajakava on piisavall selgell lahti klrjutatud, 
legevuskava elluviimise tegevusle elluviimise selsukohalt Msti pOhjendatud 
seisukohall	 iih'endatud 

finantseertmiskava hinnala prajekti 
pOhjendatus ja finantseerimiskava 
labipaistvus pOhjendatusl ja labipaistvusl, 

kasfinantseerimiskava on 
selge, arusaadav ja projekti 
tegevuskava elluviimise 
seisukahalt piihjendatud 

projekti eesmarkide ja hinnata kas projekti 
vahe-eesmarkide 
pustitus 

eesmargid on kahased ja 
kaaskOlas vane
eesmar1<idega 

valitud legevuste 
sobivus pOstilalud 
eesmarklde 
saavutamiseks 

hinnata kas legavused on 

eesmarkide saavutamise 
suhtes 

kulude struktuurt kas prajekti planeerttavad 
pahjendalus ja kulud on projekti tegevuste je 
realisllikkus eesmarkide seisukahast 

pOhjendalud ja realisllikud 

1 = finantseertmine ebapiisav projekti legevuste 
elluviimiseks vOi on eelarve aptlmaalSega vOrreldes 
aluliselt suurem, projekti legellUskava elluviimine 
anlud finantseertmiskava juures on vahelOenaoline, 
finantseertmine ei ole selge ja labipaislev 
= finantseertmiskava on projekli elluvilmiseks 
aptimaalne, selgeiliahti ki~ulatud, pahjendatud ja 
arusaadav 

1=valitud tegevused on sobimalud ja ei ole 
loagiliselt pahjendatud prajekti aplimaalsed prajekti eesmarkide saavulamiseks, 

eesmargid on nende abil vaga vahesel maaral 
saavulatavad 
10 = valilud tegevused on aptimaalsed ja nende 
tulemusena on pOslitatud eesmargid taielikull 
saavutatavad 

rtskide maarallemine hinnala kas peamised 
nende rtskilegurtd on tuvastalud ja 

adreseerimise viisid nendeadresseerimise viisid 
asjakahaselt labi mae/dud 

1 =pOstitalud eesmargid ei vasta algse shuatsioonl 
analOOsile, ei ole pOhjendatud ning puudub kooskOla 
vahe-eesmarkidega 
10 =prajekti eesmarkite pOslitusja kaaskala vane
eesmarkide a aslakohane nin ah'endatud 

1 = Kulud on vaga halvasli pahjendalavad ning 
amavad vahe seost prajekti tegelike eesmarkidega. 
Eelarve on ebapiisav projekli legevuste elluviimiseks 
vai aplimaalsega vOrreldes aluliselt suurem 
10= Prajekti ee/arve on prajekti tegevusle 
elluviimiseks opumaame. Eelarve on selge ja 
labipaistev. Kulud on piisavall lahtiki~utatud, 

pahjendalud ja realisllikud 

1 = rtskid ei ole piisavall kaardistatud ja nende 
realiseerumistoenaosuseqa eiolearvestatud, 
alulisemad rtskid on maandamata ja vOivadalulisell 
majulada prajekti elluviimisl 
10 = alulisemad rtskitegurtd on tuvaslalud ja nende 
tekkimise tOenaosusega arveslalud, suuremad rtskid 
on maandatud, rtskid ei ohusta prajekti elluviimist 
markimisvaarsell 

hinnala, kas taalleja 1 = laolleja legevuse oluline mOju ei ole tuvastalud 
tegevused aitavad kaasa 10 = taoteja legevusel on i1mselgealuline mOju 
alustavate etleviiljale 
tekkimisele ja jatkusuullikule 
arengule 

1 = inkubaatart asutelad roll projektis on minimaalne, 
inkubaalart asutajad projekti 
hinnata, mil maaral on 

huvitalus prajektisl pole tuvastafud 
kaasalud ja on huvitatud 10 =asutajac' on prajekti aktiivselt kaasatud ja neil on 

roiekli edukasl elluviimisesl sel e huvi ra'ekti edukast elluvlimisesl 
projekli 1 = ei ole veenvat kinnitusl vajaliku hinnata omafinantseerimiseks 

amafinantseertngu vat selle allikate alemasalu kahla 
realisllikkus 
omafinantseerimise vajalikud vahendite ja nende 

10= amaafinanlseertngu realisllikkuse suhtes ei ole 
kahtlust 

allikale alemasalu 

1 = finantsplaanid on ebarealistlikud 
legevuste viiimaldavad straleegias 

hinnala kas finantsplaanid 
10 =finanlsplaanid on realisllikud ja piihjendatud 

asas	 toodud legevusle jalkumisl ka
 
peale projekli lappu, kas
 
se/leks on piisavalt vahendeid
 

projekti leostamise hinnata kas projekti 1 = prajekti eesl vastulavatel isikutel puuduvad 
eesl vaslulavale teostamise eest vastutavatel vajalikud kogemused ja staai vai nende alemasalu el 
isikule senine isikutel on piisav kagemus ja ole tOestalud 
kagemus ja slaai. slaai alustavate etteviiljalega 10= on alemas kindlus sel/es suhtes, el projekti eest 
alustavate lMtamise valdkannas, et vaslutavatel isikutel on vaga head kagemused ja 
etlevOljalega antud prajekti tegevusi staa;; anlud valdkannas 
IOOtamise valdkannas edukalt ellu viia 

HindajakommentaarvOi viidekamman/aari sisa/davele dokumendile kui vormls/atud eraldiseisvana 

Kuupaev:
 

Hindaja: Allkirt:
 


