Hindamiskord ja hindamiskriteeriumid
Alates 01. 03. 2019. a või hiljem algavate taotlusvoorude projektitoetuse taotluste esitamine,
tehniline kontroll ja kõik hindamisega ning taotluste PRIA-sse esitamisega seotud protseduurid
viiakse läbi e- PRIA-s vastavalt PRIA poolt kehtestatud juhistele ja nõuetele.
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt
väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhendile ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste
vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluse esmase kontrolli ja täidab kontrolli
tulemuste kohta vastava kontroll-lehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm taotlejale
mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste
hindamine toimub e-PRIAs vastavalt algatusrühma poolt välja töötatud hindamiskorrale.
Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjestus, mille kinnitab alla 60 000 eur
projektide puhul algatusrühma juhatus ja üle 60 000 eur projektide puhul üldkoosolek. E-PRIA
kaudu toimub paremusjärjestuse ettepaneku edastamine PRIAle. Taotlused, mille puuduseid ei
ole taotleja kõrvaldanud, hindamisele ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle
läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.
Projektide koostamise eelnõustamine toimub MTÜ Saarte Kalandus bürooruumides, vajadusel
on õigus kaasata valdkonna eksperte. Alates 01. 03. 2019. a või hiljem algavate taotlusvoorude
projektitoetuse taotluste esitamine, tehniline kontroll ja kõik hindamisega ning muud taotluste
menetlemisega seotud protseduurid viiakse läbi e- PRIA-s vastavalt PRIA poolt kehtestatud
juhistele ja nõuetele.

Projektitoetuse taotluseid hindab üldkoosoleku poolt valitud erineva eriala spetsialistidest
koosnev projektide hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon). Hindamiskomisjoni
koosseis avalikustatakse MTÜ Saarte Kalandus veebilehel (Valimise reglement Lisa 10).
Projektide hindamiskomisjoni koosseisu kuulub 9 liiget, mis koosneb põhiliikmetest või nende
asendusliikmetest.
Hindamiskomisjonis ei tohi osaleda Saarte Kalanduse palgalised töötajad ja juhatuse liikmed.
Iga hindamiskomisjoni liige on oma hinnangute andmisel ja hääletamisel sõltumatu. Üksiku
liikme antud punktid ei kuulu avalikustamisele.
Hindamisega seotud dokumendid ei ole avalikud, nendega võib tutvuda vaid revidendi
põhjendatud nõude korral. Sellise nõude kinnitab Saarte Kalanduse juhatus.
Projektide hindamiskomisjon valitakse üldkoosolekul salajasel hääletusel viieks aastaks.
Kandidaate on võimalik esitada nii organisatsiooni liikmete kui ka väliste ekspertide hulgast.
Viimasel juhul peab olema põhjendatud, miks on kandidaat sobiv projekte hindama. Muid
piiranguid hindamiskomisjoni liikmetele ei seata. Kandidaatide esindamise õigus on kõikidel
Saarte Kalanduse liikmetel. Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
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Valimisel on kõikidel liikmetel üheksa häält ja nad tohivad ülesseatud kandidaatide hulgast
valida neile enim sobivad üheksa isikut. Enim hääli saanutest moodustub peamine
hindamiskomisjon, ülejäänutest asendusliikmed.
Hindamiskomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe. Hindamiskomisjon on
töövõimeline, kui istungil osaleb vähemalt 7 komisjoni liiget, sealhulgas esimees või
aseesimees. Istungeid juhatab komisjoni esimees või aseesimees. Mõlema puudumisel lepitakse
kokku uus hindamiskomisjoni istungi aeg. Hindamiskomisjoni liikmeid teavitab komisjoni
istungi ajast ja toimumiskohast Saarte Kalanduse töötaja e-kirja teel ja teatega organisatsiooni
koduleheküljel või vajadusel telefoni teel hindamiskomisjoni esimehe või aseesimehe
ettepanekul.
Hindamiskomisjon teeb oma otsused hääletamise teel. Otsus võetakse vastu lihthäälte
enamusega. Häälte võrdse jaotumise puhul on määravaks esimehe ja tema puudumisel
aseesimehe hääl.
Iga hindamiskomisjoni liige saab projektitaotluste materjalid elektroonilisel andmekandjal või
luuakse talle elektroonilise keskkonna ligipääs. Alates 01. 03. 2019. a või hiljem algavate
taotlusvoorude projektitoetuse taotluste esitamine, tehniline kontroll ja kõik hindamisega ning
taotluste PRIA-sse esitamisega seotud protseduurid viiakse läbi e- PRIA-s vastavalt PRIA
poolt kehtestatud juhistele ja nõuetele.
Hindamiskomisjoni liikmed võivad projektitoetuste taotluste materjalidega töötada e- PRIAS
iseseisvalt. Taotlusdokumentide kopeerimine ja taotluste sisu avaldamine kolmandatele
isikutele on keelatud. Peale hindamistoimingute teostamist tagastatakse kõik materjalid Saarte
Kalanduse büroosse.
Hindamiskomisjoni liige täidab iga projekti toetusetaotluse kohta hindamislehe e- PRIA-s.
Liikmete täidetud hindamislehtede alusel koostatakse hindamistulemuste koondleht, kuhu
kantakse kõigi komisjoniliikmete hinded. Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad kõik
hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. MTÜ Saarte Kalandus bürootöötaja teostab
hindamiskomisjoni tehnilist teenindamist.
Hindamise tulemusena moodustab hindamiskomisjon igale strateegia tegevussuunale esitatud
projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse, mis esitatakse Saarte Kalanduse juhatusele ning
projektid, mille maksumus ületab 60 000 eurot esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule
juhatuse ettepanekul (alates 01. 03. 2019. a toimub paremusjärjestuse genereerimine läbi ePRIA).
Hindamiskomisjon annab oma sisulise hinnangu, projektitaotluste paremusjärjestuse ja
projektitaotluste rahastamise ettepanekud hiljemalt 30 päeva jooksul arvates päevast, mil
projektitoetuse taotlused anti üle hindamiskomisjoni liikmetele. Seejärel esitab Saarte Kalandus
iga taotlusvooru järgselt hindamisprotsessi tulemusena moodustunud projektide

2

paremusjärjestuse koos
(Hindamiskord Lisa 7)

projektitoetuse

taotlustega

e-

PRIA

vahendusel

PRIAle1.

Enne projektitoetuste taotluste hindama asumist sõlmitakse hindamiskomisjoni liikmega
konfidentsiaalsusleping, milles sätestatakse hindaja õigused, kohustused ja komisjoni töös
osalemise eest tasustamine.
Hindamiskomisjoni liige peab ennast projektide hindamisest taandama juhul kui ta on:
• Menetlusosaline või menetlus osalise esindaja;
• Menetlusosaline või menetlusoalise sugulane, abikaasa, hõimlane või perekonnaliige;
• Menetlusosalisest või selle esindajast tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses;
• Muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust
tema erapooletuses.
Hindamiskomisjoni liige taandab ennast jooksvas taotlusvoorus selle tegevussuuna
projektitoetuste taotluste hindamisest, kus ta on toetuse taotluse esitajaga seotud isik. Teiste
tegevussuundade projekti toetuste taotluste hindamisel võib ta osaleda.
Projekti toetuste taotlusi hinnatakse üldiste ja konkreetse tegevussuuna eripära arvesse võtvate
kriteeriumite alusel. Ühiseid hindamiskriteeriume arvestatakse kõikide taotluste puhul.
Hindamisel on aluseks skaala ühest neljani, kus 0 – nõrk, 1- kasin, 2 – rahuldav, 3 hea ja 4 –
väga hea. Iga kriteeriumi puhul on täpsemalt kirjeldatud juhud, millistel hinnata madalaima või
kõrgeima hindega. Vt strateegia Lisa 7 ja Lisa 7.1.
Üldised kriteeriumid on järgmised (osakaal 65% kõikidest kriteeriumitest):
1. Projekti põhjendatus ja seos Saarte Kalanduse strateegiaga (15%)
2. Projekti panus tegevussuuna indikaatorite sihttasemete täitmisesse (15%)
3. Projekti seos maakonna, kohaliku omavalitsuse, kandi või küla arengukavaga (10%)
4. Projekti jätkusuutlikkus2 (10%)
5. Projekti eelarve põhjendatus (10%)
6. Uuenduslikkus (5%)
Tegevussuuna eripära arvesse võtvad kriteeriumid (osakaal 35% kõikidest kriteeriumitest):
1. Kala- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine:
a. Loodav lisandväärtus
2. Mitmekesistamine:
a. Täiendavad sissetuleku võimalused rannakaluri tegevuste mitmekesistamise või
rannikuturismi edendamise valdkonnas (35%)
3. Kalasadamate uuendamine:
a. Sadama funktsionaalsus (20%)
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Välja arvatud projektid, mis on maksumusega üle 60 000 euro. Need saadetakse enne üldkoosolekule
kinnitamiseks.
2
Kriteerium ei kohaldu sündmuste puhul, mis on oma iseloomult pigem ühekordsed.
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b. Sadama seos ümberkaudse majanduskeskkonnaga (15%)
4. Koelmualade taastamine ja loomine:
a. Kalavarude jätkusuutlikkuse tagamine (20%)
b. Paiknemine kudealade nimistus: Oitme oja, Randküla oja, Võlupe jõgiJärveküla järved (10%)
c. Keskkonnasäästlikkus (5%)
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine:
a. Kasusaajate arv (20%)
b. Kultuuripärandi ja traditsioonide edendamine (15%)
Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub hindamiskriteeriumite
hinnete kaalutud keskmisest. Maksimaalne koondhinne arvutatakse välja kuni kaks kohta peale
koma.
Üldisesse paremusjärjestusse ei kanta projekte, mis ei ületanud hindamisel 2,00 punkti
lävendit. PRIAle edastatakse kõik projektikonkursile esitatud projektitoetuse taotlused – ka
need projektid, mis jäid paremusjärjestusest välja. Projektide hindamise töörühm esitab
paremusjärjestusest välja jäänud projekti kohta taotlejale vastavasisulise põhjenduse.
Hindamiskriteeriumid kinnitab Saarte Kalanduse üldkoosolek käesoleva strateegia
kinnitamisel. Hindamiskriteeriumite alusel töötatakse välja hindamislehed, (Lisa 8) mis on
töörühmale projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks.
Üldised hindamiskriteeriumid (kõikidele tegevussuundadele)
Tabel 5. Üldised kriteeriumid
Hindamiskriteerium ja
osakaal

1. Projekti põhjendatus
ja seos Saarte Kalanduse
strateegiaga (15%)

2.
Projekti
panus
tegevussuuna
indikaatorite
sihttasemete täitmisesse
(15%)
3. Projekti seos kohaliku
maakonna,
omavalitsuse, kandi või
küla
arengukavaga
(10%)

Kirjeldus

Hindamisskaala

Kas ja mil määral on projekt
seotud Saarte Kalanduse
visiooni ja strateegiliste
eesmärkidega?
Kas ja mil määral on projekti
elluviimine vajalik?
Kuidas panustab projekt
konkreetse
tegevussuuna
(igal suunal on oma näitajad,
sätestatud peatükis nr 4)
indikaatorite täitmisele?

0 – Projekt ei ole Saarte Kalanduse strateegiaga
seotud. Projekti elluviimine ei ole põhjendatud
4 – Projekt panustab selgelt Saarte Kalanduse
visiooni, strateegiliste eesmärkide täitmisesse.
Projekti elluviimine on selgelt vajalik
0 – Projekt ei panusta tegevussuuna indikaatorite
täitmisesse
4 - Projekt panustab olulisel määral tegevussuuna
indikaatorite täitmisesse
0 – Projekt ei ole arengukavadega seotud

Kas ja mil määral on projekt
arengukavadega seotud?
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4 – Projekt panustab selgelt arengukavade
eesmärkide täitmisesse

4.
Projekti
jätkusuutlikkus (10%)

Kas projekti tulemused on
püsivad ning jätkusuutlikud
ka
peale
rahastuse
lõppemist?
Kas ja kuidas on kavandatud
rajatavate
objektide
majanduskulude katmine?

5.
Projekti
eelarve
põhjendatus (10%)

Kas projekti eelarve on selge
ja piisavalt põhjendatud?

0 – Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei
avalda pikemaajalist mõju. Rajatud objektide
haldamine ei ole lahti kirjutatud
4 - Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja
avaldavad pikemaajalist positiivset mõju. Rajatud
objektide edasine haldamine on selgelt lahti
kirjutatud ja tõepärane
0 – Projekti eelarve pole arusaadav ja
usaldusväärselt põhjendatud
4 – Projekti eelarve on selge ja arusaadav ning
põhineb usaldusväärsetel põhjendustel ja/või
hinnapakkumistel

Kas projekti tulemusena
pakutakse
projekti
teostamise piirkonnas uut
toodet või teenust?

6. Uuenduslikkus (5%)

Kas projekti tulemusena
kasutatakse
tavapärasest
paremat tehnoloogiat või
protsessi?

0 – Projekt ei ole uuendusliku iseloomuga
4 – Projekt vastab kõigile kolmele uuenduslikkuse
tingimusele

Kas projekti tulemusena
pakutav teenus või toode
võimaldab luua keskmisest
kõrgema
palgatasemega
töökoha?

Tegevussuundade eripära arvesse võtvad kriteeriumid
Tabel 6. Kriteeriumid tegevussuundade lõikes
Hindamiskriteerium ja
Kirjeldus
Hindamisskaala
osakaal
Tegevussuund 1: Kala- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
0 – Projektiga ei väärtustata seni vähekasutatud
Kas
projektiga
kalaliike, suurem osa toodangust on madala
väärtustatakse
seni
lisandväärtusega
1. Loodav lisandväärtus vähekasutatud kalaliike?
(35%)
4 – Projektiga väärtustatakse seni vähekasutatud
Kas suurem osa toodangust
kalaliike, suurem osa toodangust on kõrge
on kõrge lisandväärtusega?
lisandväärtusega
Tegevussuund 2: Mitmekesistamine
1.
Täiendavad
0 – Projektiga ei looda taotlejale täiendavaid
sissetuleku võimalused
sissetulekuvõimalusi
Kas projekt loob täiendavaid
rannakaluri
tegevuste
sissetulekuvõimalusi?
mitmekesistamise
või
4 – Projektiga luuakse taotlejale täiendavaid
rannikuturismi
sissetulekuvõimalusi (uus töö vms)
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edendamise valdkonnas
(35%)
Tegevussuund 3: Kalasadamate uuendamine3
Kas sadamasse lisandub uusi
teenuseid?
1.
Sadama
funktsionaalsus
ja
Kas
paraneb
teenuste
kvaliteet (20%)
kvaliteet
ja
kalurite
olmetingimused?

2.
Sadama
seos
ümberkaudse
majanduskeskkonnaga
(15%)

Kas sadam on ümberkaudse
majanduskeskkonnaga
seotud?
Milline
on
kasutatavus?

sadama

0 – Sadamasse ei lisandu uusi teenuseid, teenuste
kvaliteet ja kalurite olmetingimused ei parane
4 –Sadamasse lisandub uusi teenuseid, teenuste
kvaliteet ja kalurite olmetingimused paranevad
olulisel määral
0 – Sadamat kasutavate kalurite arv on väike,
sadamal
puudub
seos
ümberkaudse
majanduskeskkonnaga (nt kohalike ettevõtete
osalemine erinevate teenuste pakkumisel)
4 – Sadamat kasutavad paljud kalurid, seos
ümberkaudse majanduskeskkonnaga on tugev (nt
pakuvad
kohalikud
ettevõtted
sadamas
mitmesuguseid teenuseid)

Tegevussuund 4: Koelmualade taastamine ja loomine
1.
Kalavarude
jätkusuutlikkuse
tagamine (20%)

Kas projektiga suurendatakse
kalavarude jätkusuutlikkust?

2. Paiknemine kudealade
nimistus (10%)

Kas
investeeringuobjekt
paikneb
Keskkonnaameti
perspektiivsete
kudealade
nimistus?

3. Keskkonnaseisundi
parandamine (5%)

Kas projekt aitab
keskkonnaseisundi
parandamisele?

kaasa

0 – Projektiga ei suurendata
jätkusuutlikkust piirkonnas

kalavarude

4 – Projekt panustab oluliselt piirkonna
kalavarude suurendamisse
0 – Investeeringuobjekt ei ole märgitud
Keskkonnaameti
perspektiivsete
kudealade
nimistusse
4 – Investeeringuobjekt paikneb Keskkonnaameti
perspektiivsete kudealade nimistus ja seda
peetakse väga oluliseks
0 – Projekt ei aita keskkonnaseisundi
parandamisele kaasa

4 – Projekt aitab olulisel määral kaasa
keskkonnaseisundi parandamisele
Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine
0 – Projekt on suunatud väga kitsale isikute ringile
Kas projekt on suunatud
1. Kasusaajate arv (20%) suurele hulgale inimestele
4 – Projekt on suunatud kogukonnale, kasusaajate
või kitsale ringkonnale?
arv on maksimaalselt suur
0 – Projekt ei aita kalanduse ja merendusega
Kas projekt aitab kaasa
seotud kultuuripärandi säilitamisele ning
2. Kultuuripärandi ja kalanduse
ja
edendamisele kaasa
traditsioonide
merendusegaseotud
edendamine (15%)
kultuuripärandi säilitamisele
4 – Projekt aitab olulisel määral kaasa kalanduse
ning edendamisele?
ja merendusega seotud kultuuripärandi säilitamise
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Taotluse esitamise eelduseks on kajastatus peatükis 4 määratletud sadamate nimekirjas.
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