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Kriteerium Hinne Märkused 
0 1 2 3 4   

Põhjendatus ja seos strateegiaga  

Projekt on vastuolus HKÜ visiooni ja strateegiliste eesmärkidega 

Projekt ei ole vastuolus HKÜ visiooni ja strateegiliste eesmärkidega 

Projekti panus on nõrk HKÜ visiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmisesse 

Projekt panustab HKÜ visiooni, strateegiliste eesmärkide täitmisesse.  

Projekt panustab tugevalt HKÜ visiooni, strateegiliste eesmärkide täitmisesse.  Projekti põhjendatus ja seos HKÜ strateegiaga  

Tegevussuuna eesmärkide täitmine 

Projekt on vastuolus tegevussuuna konkreetsete eesmärkidega 

Projekt ei ole vastuolus tegevussuuna konkreetsete eesmärkidega 

Projekt  panus on nõrk tegevussuuna konkreetsete eesmärkidega 

Projekt täidab tegevussuuna konkreetseid eesmärke 

Projekt täidab kõiki tegevussuuna konkreetseid eesmärke 
Projekt täidab tegevussuuna konkreetseid eesmärke 

Tegevussuuna indikaatorite täitmine  

Projekt ei panusta tegevussuuna indikaatorite täitmisesse 

Projekti panus tegevussuuna indikaatorite sihttasemete täitmisesse on väike 

Projekt panustab tegevussuuna indikaatorite täitmisesse 

Projekt panustab  oluliselt tegevussuuna indikaatorite täitmisesse 

Projekt panustab väga oluliselt tegevussuuna indikaatorite täitmisesse 

Projekti panus tegevussuuna indikaatorite sihttasemete täitmisesse  

Sissetulekute suurenemine Sissetulekud ei suurene 
Sissetulekud suurenevad vähesel määral 

Sissetulekud suurenevad olulisel määral 
Sissetulekud suurenevad ka kalandussektoris 

Sissetulekud suurenevad olulisel määral ka kalandussektoris 

Mõju kalanduspiirkonnas tegutsejate sissetulekute suurendamisele 

 uute töökohtade loomine 
Projekti mõjul töökohad kaovad Projekt ei loo uusi töökohti Projekt loob ühe töökoha 

Projekt loob üks kuni kolm töökohta Luuakse üle kolme töökoha 
Kas projekt loob uusi töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi 

olemasolevate töökohtade säilitamine  
Projekti mõjul töökohad kaovad 

Projekti mõjul töökohad kaovad, kuid suurenevad teiste töötajate sissetulekud 

Projekti mõjul kaob üks töökoht, kuid suurenevad teiste töötajate sissetulekud 

Projekti mõjul kaob üks töökoht, kuid suurenevad oluliselt teiste töötajate sissetulekud 
Projektiga säilivad kõik olemasolevad töökohad 

Kas projektiga säilitatakse olemasolevaid töökohti? Arvestatakse täistöökohtade järgi 
uued ettevõtted 

Projektiga kaotatakse ettevõtteid Projekt ei kaota ettevõtteid 
Projekt kaotab, kuid loob ka uue ettevõtte Projekt loob uue ettevõtte Projektiga luuakse uusi ettevõtteid Kas projekt loob uusi ettevõtteid 

Loodav lisandväärtus  

Projekti tulemus ei suurenda lisandväärtust 

Projekti tulemus suurendab lisandväärtust väga vähe 

Projekti tulemus suurendab lisandväärtust vähe 
Projekti tulemus suurendab lisandväärtust  

Projekti tulemus suurendab lisandväärtust oluliselt 
Lisandväärtus töötaja kohta aastas (tootlikkuse mõõdik) 



Uuenduslikkus (innovatsioon) 
Projekt ei ole uuendusliku iseloomuga 

Projekt vastab ühele uuenduslikkuse tingimusele, kuid ei kaasne olulist väärtuse tõusu 

Projekt vastab kahele uuenduslikkuse tingimusele, kuid ei kaasne olulist väärtuse tõusu 

Projekt vastab kahele uuenduslikkuse tingimusele, millest üks on oluline väärtuse tõus 

Projekt vastab kõigile kolmele uuenduslikkuse tingimusele 

projekti tulemusena pakutakse projekti teostamise piirkonnas uut toodet või teenust, kasutatakse tavapärasest paremat tehnoloogiat või protsessi, kaasneb oluline väärtuse tõus 

Keskkonnasäästlikus 

Projekti lahendused on keskkonnavaenulikud 

Projekti lahendused ei ole keskkonnasäästlikud 

Projekti lahenduste keskkonnasäästlikus on väike 

Projekti lahendused on keskkonnasäästlikud 

Projekti lahendused on väga keskkonnasäästlikud 

panustamine keskkonnaseisundi säilitamisele või parandamisele, kasutades sealjuures energiasäästlikke ja/või alternatiivenergial põhinevaid tehnoloogiaid 

sektoriaalne lõimitus 

Projektil puudub lõimitus teiste sektoritega 

Projekti sektoriaalne lõimitus on väga väike 
Projekti sektoriaalne lõimitus on väike 

Projekti sektoriaalne lõimitus on  suur 

Projekti sektoriaalne lõimitus on väga suur 

See on lõimitus põllumajandus, metsandus, tööstus jne. Sektoritega 

sinine kasv 

Projekt ei ole seotud sinimajanduskasvu valdkondadega 

Projekt on väga vähe seotud sinimajanduskasvu valdkondadega 

Projekt on vähe seotud  sinimajanduskasvu valdkondadega 

Projekt on seotud sinimajanduskasvu valdkondadega 

Projekt on oluliselt seotud sinimajanduskasvu valdkondadega 

projekti tulemusena elavdatakse piirkonna majandustegevust sinimajanduskasvu valdkonnas 

võrdne kohtlemine 

projekt rikub olulisel määral võrdse kohtlemise põhimõtet  

projekt rikub  võrdse kohtlemise põhimõtet  

projekt ei riku võrdse kohtlemise põhimõtet  

projekt aitab kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisele 

projekt aitab oluliselt kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisele   

Mõju kalavarudele ja merekeskkonnale 

Projekti lahendused mõjuvad halvasti kalavarudele ja merekeskkonnale 

Projekti lahendustel puudub mõju kalavarudele ja merekeskkonnale 

Projekti lahendused aitavad kaasa vaid kalavarude suurenemisele või vaid merekeskkonna seisundi parandamisele 

Projekti lahendused aitavad kaasa kalavarude suurenemisele ja merekeskkonna seisundi parandamisele 

Projekti lahendused aitavad tunduvalt kaasa kalavarude suurenemisele ja merekeskkonna seisundi parandamisele 

eesmärkide elluviimisel eelistatakse lahendusi, mis toetavad kalavarude säästmist ja merekeskkonna hoidu 



Vastavus nõuetele 

Taotluses puudub üks nõutavatest dokumentidest, ei vasta sisunõuetele 

Taotluses puudub üks nõutavatest dokumentidest, vastab täielikult kõigile sisunõuetele, sisu on lahti kirjutatud 

Taotluses on kõik nõutud dokumendid, vastab täielikult kõigile sisunõuetele, kuid pole piisavalt selgelt lahti kirjutatud 

Taotluses on kõik nõutud dokumendid, vastab täielikult kõigile sisunõuetele, sisu on lahti kirjutatud 

Taotluses on kõik nõutud dokumendid, vastab täielikult kõigile sisunõuetele ning on selgelt lahti kirjutatud 
Projekti vastavus  määruse § 26 ja lisa 5 nõuetele 

Projekti ettevalmistuse ja eeltööde kvaliteet 

Taotleja ei ole läbinud eelnõustamist, projekti ei ole esitatud eelhindamisele, projekt ei vasta tingimustele 

Taotleja ei ole läbinud eelnõustamist, projekti ei ole esitatud eelhindamisele, projekti vastavus tingimustele on nõrk 

Taotleja on läbinud eelnõustamise, projekti ei ole esitatud eelhindamisele, projekti vastavus tingimustele on nõrk 

Taotleja on läbinud eelnõustamise, projekt on esitatud eelhindamisele, projekti vastavus tingimustele on nõrk 

Taotleja on läbinud eelnõustamise, projekt on esitatud eelhindamisele, projekt vastab tingimustele 
Mõeldud taotlejate elavdamiseks ja julgustamiseks 

Eelarve põhjendatus 

Projekti eelarve ja/või hinnapakkumused ei ole arusaadavad või ei ole hinnapakkumused usaldusväärsed 

Projekti eelarve ja/või hinnapakkumised on arusaadavad  

Projekti eelarve  ja/või hinnapakkumised on arusaadavad ja põhjendustega 

Projekti eelarve  ja/või hinnapakkumised on piisavate põhjendustega, detailsed ja arusaadavad 

Projekti eelarve  ja/või hinnapakkumused on detailsed, selged ja arusaadavad ning tuginevad üksikasjalikele põhjendustele   

Usaldusväärsus defineeritud Kalandusturu korraldamise seaduse § 36 (7) järgi ja põhjendatus defineeritud määruse § 25 (5) ja (6) järgi 

Äriplaani jätkusuutlikkus 

Projekti tulemused ei ole jätkusuutlikud ja ei avalda positiivset mõju 

Projekti tulemuste jätkusuutlikus on kahtlane ja positiivne mõju on vähene. 

Projekti tulemused on jätkusuutlikud, kuid positiivne mõju on vähene 

Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja positiivse mõjuga 

Projekti tulemused on jätkusuutlikud ja avaldavad pikemaajalist positiivset mõju 
Kas projekti tulemused ei oma hetkelist mõju kalanduspiirkonnale 

Sotsiaalne heaolu 

Projekti tulemused mõjutavad sotsiaalset heaolu negatiivselt 

Projekti tulemustel puudub mõju sotsiaalsele heaolule 

Projekti tulemused mõjutavad sotsiaalset heaolu vähesel määral 

Projekti tulemused mõjutavad sotsiaalset heaolu 

Projekti tulemused mõjutavad sotsiaalset heaolu suurel määral   

Traditsioonid 

Projekti tegevused on kohalike traditsioonidega vastukäivad 

Projekti tegevused ei ole kohalike traditsioonidega vastukäivad 

Projekti tegevused haakuvad kohalike traditsioonidega 

Projekti tegevused on tugevasti seotud kohalike traditsioonidega 

Projekti tegevused on tugevasti seotud kohalike traditsioonidega ja innovatiivsed   

Suunatus noortele  

Projekti tulemused on noortele diskrimineerivad 

Projekti tulemustel ei ole mõju noortele 
Projekti tulemustel on mõju noortele 

Projekti tulemustel on mõju noortele randlastele 

Projekti tulemused on suunatud noortele ja kaasavad kalandusvaldkonda  

Rannakülade noorte heaolu parandamine ja kaasamine kalandusvaldkonda 



 

Taotleja võimekus ja usaldusväärsus 

taotleja pole usaldusväärne, on teadaolevalt esitanud ebakorrektset informatsiooni 

taotlejal on vähene kogemus nii tegevusvaldkonnas kui projektijuhtimises, esitatud informatsioon on kaheldav 

taotlejal on vähene kogemus nii tegevusvaldkonnas kui projektijuhtimises, esitatud informatsioon on usaldusväärne 

taotlejal on  kogemus nii tegevusvaldkonnas kui projektijuhtimises, esitatud informatsioon on usaldusväärne 

taotlejal on suur kogemus nii tegevusvaldkonnas kui projektijuhtimises, esitatud informatsioon usaldusväärne 
Taotleja võimekuse ja usaldusväärsuse hindamine 

Projekti tulemuste laiendatavaus 

Projekti tulemused ei ole laiendatavad teistele sektori ettevõtetele 

Projekti tulemused on vähesel määral  laiendatavad, kuid mitte piirkonna ettevõtetele 

Projekti tulemused on vähesel määral  laiendatavad teistele sektori ettevõtetele 

Projekti tulemused on laiendatavad  kalanduspiirkonna ettevõtetele 

Projekti tulemused on laiendatavad väljapoole tegevuspiirkonda 
Kas projekti tulemused on laiendatavad teistele sektori ettevõtele 

Kalapüügi osatähtsus  

Sissetulekud kalandusest on alla 10% ja/või aasta väljapüük on alla 10 kg 

Sissetulekud kalandusest on alla 10% ja/või aasta väljapüügimaht on Harju 30% viimase hulgas 

Sissetulekud kalandusest on alla 10% ja aasta väljapüügimaht ei ole Harju 30% esimese hulgas 

Sissetulekud kalandusest on alla 70% ja/või aasta väljapüügimaht on Harju 30% esimese hulgas 

Sissetulekud kalandusest on üle 70% ja/või aasta väljapüügimaht on Harju 30% esimese hulgas 

Kas kalapüük moodustab olulise osa ettevõtja sissetulekutest 

Projekti mõju ühistegevusele 
Projekti ei kaasata teisi ettevõtjaid 

Projekt kaasab teisi ettevõtjaid, kuid mitte piirkonna kalandusettevõtteid 

Projekt kaasab piirkonna kalandusettevõtteid 

Projekt kaasab teisi ettevõtjaid ja piirkonna kalandusettevõtteid 

Projekt kaasab piirkondlikke ja piirkonnaväliseid kalandusettevõtteid 
Kas projekti kaasatakse ka teisi sh kalandusettevõtteid 


