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HINDAMISMETOODIKA JA HINDAMISKRITEERIUMID 
 
1. Hindepunktide kirjeldused hindamismetoodikas:  
1.1.  vastab kriteeriumile täielikult, väärib eeskuju võtmist – 5 punkti  
1.2.  vastab kriteeriumile suures osas; vähese tähtsusega puudused – 4 punkti  
1.3.  vastab kriteeriumile osaliselt, üksikud puudused – 3 punkti  
1.4.  vastab kriteeriumile üksnes vähesel määral; suured, olulise tähtsusega puudused – 2 
punkti  
1.5. ei vasta kriteeriumile – 0 punkt  
 
2.  Hindamiskriteeriumid ja kriteeriumite osakaalud meetmete lõikes:  

 
2.1. Tegevustoetus 

Tegevustoetus: taotleja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks  Kriteeriumi 
osakaal %  

Tegevuse vastavus toetuse andmise eesmärgile: Arendada kogukondade 
omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada 
kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, 
ühistegevuse ja vaba aja võimalusi.  

30  

Tegevuste vajalikkus ja põhjendatus kogukonna jaoks, mõju piirkonna 
elanike omaalgatusele. Kogukonnaliikmed ja avalikkus on kaasatud, 
avalik huvi piisavalt tõendatud. Täienevad ja mitmekesistuvad piirkonna 
tegevused.  

25  

Tegevuste kulude põhjendatus, kulud piisavalt tõestatud ja otstarbekad  25  
Taotleja suutlikkus projekti ellu viia. Omaosaluse olemasolu (nii rahaline 
kui mitterahaline)  

20  

KOKKU %  100 
 
2.2. Ühekordne toetus 

Ühekordne toetus: Üritused, sündmused või vallaga seotud 
kultuurilooliste materjalide kogumine, koostamine, säilitamine ja 
publitseerimine 
 

Kriteeriumi 
osakaal %  

Tegevuse vastavus toetuse andmise eesmärgile:  
Arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla 
elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, 
terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalus.  
Välja antav trükises kajastatav materjal on seotud vallaga ning omab 
piirkonna jaoks väärtust. 

30  

Tegevuste vajalikkus ja põhjendatus kogukonna jaoks, jätkusuutlikkus, 
mõju piirkonna elanike omaalgatusele. Kogukonnaliikmed ja avalikkus 
on kaasatud, avalikkuse huvi piisavalt tõendatud. Täienevad ja 
mitmekesistuvad piirkonna tegevused. Tegevuse elluviimine annab 
lisandväärtust ja soodustab sotsiaalset suhtlemist.  

30  



Tegevuste kulude põhjendatus, kulud piisavalt tõestatud ja otstarbekad  15  
Taotleja suutlikkus projekti ellu viia. Omaosaluse olemasolu (nii rahaline 
kui mitterahaline);  

15  

Traditsioonide ja eripära säilimine ürituse ja tegevuste läbiviimisel või 
trükiste välja andmisel; 

10  

KOKKU %  100 
 
2.3. Projektitoetus 

Projektitoetus: Erinevate projektide kaasfinantseeringuks  
Kui taotlejal mitu projekti, siis need eraldi välja tuua 

Kriteeriumi 
osakaal %  

Projekt on selgete eesmärkidega ja suunatud valla elanikele või on nende 
huvides ning ei ole ajendatud taotleja üksikhuvist;  

25  

Projektis ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus 
sihtgrupile on põhjendatud;  

20  

Projekti eelarve kulud on põhjendatud, tehtavad tegevused ja eelarve on 
realistlik;  

25  

Toetatav objekt on piirkonna (küla, alev jne) või valla arenguks oluline 
või suunatud avalikus kasutuses oleva objekti parendamisele ning objekti 
arendamine peaks soovitatavalt sisalduma vastavas arengukavas?? 

30  

KOKKU %  100  
 


