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ETTEVÕTJATE VÕRKUDEGA LIITUMISE PROGRAMMI 

HINDAMISMETOODIKA 

1.  Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi järgmiste kriteeriumite lõikes: 

1.1  Projekti mõju programmi tulemusindikaatorite saavutamisele  50% taotluse maksimaalsest 

koondhindest; 

1.2. Projekti ergutav mõju ettevõtte majandustulemustele  20% taotluse maksimaalsest 

koondhindest; 

1.3 Võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas 

arendustegevuses. 

10% taotluse maksimaalsest 

koondhindest; 

1.4 Ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava 

realistlikkus ja jätkusuutlikkus 

20% taotluse maksimaalsest 

koondhindest; 

1.5 Taotluste hindamisel antakse täiendavaid eelistuspunkte projektile, mille tulemusel saavutatakse või 

kasvatatakse ekspordivõimekust. 

2. Taotlusi hinnatakse skaalal 0-4, välja arvatud kriteerium 5 hindamisel, mille hindepunktid kujunevad 

määratud protsendi abil.  

3.  Kriteerium 1 – 4 hindamisskaala: 

  4 – väga hea  

  3 – hea 

  2 – keskpärane 

  1 – nõrk 

  0 – puudulik  

Kriteerium 5 hindamisskaala: 

Taotluse koondhindele lisandub vastavalt 5% või 10% 

4.  Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne 

on vähemalt 2,75.  

5. Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks ning taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui sellele 

hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne on alla 2,75 või kriteerium 1 hinne hinnatakse 

hindega 1 või vähemalt üks kriteeriumitest 2 – 4 on hinnatud hindega 0. Juhul, kui hindamiskriteeriumit 

hinnatakse eeltooduna, hindamine katkestatakse ning taotlus edasisele hindamisele ei kuulu.  

 

Kriteerium 1. Projekti mõju programmi tulemusindikaatorite saavutamisele. Osakaal 

taotluse maksimaalsest koondhindest 50%.  
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Hinnatakse projekti mõju ettevõtja tegevuse arendamisele. Tegevusajaloota ehk alustava 

ettevõtja puhul hinnatakse projekti mõju uute loodavate töökohtade tekkele. Tegutseva ettevõtja 

puhul hinnatakse ettevõtja lisandväärtuse kasvu töötaja kohta. 

 

Hindamisel arvestatakse järgmiseid aspekte: 

Tegevusajaloota ehk alustav ettevõte: 

 Kui mitu uut töökohta palgafondiga minimaalselt 33 600 eurot aastas projekti luuakse? 

 Kuivõrd reaalne on kavandatud töökohtade loomine 2 aasta jooksul pärast projekti lõppu? 

 

Tegutsev ettevõte:   

 Kui suur on ettevõtja plaanitav lisandväärtuse1 kasv töötaja kohta? 

 Kuivõrd reaalne on kavandatud lisandväärtuse kasvu saavutamine 2 aasta jooksul pärast 

projekti lõppu?  

 

Hinne Taseme kirjeldus 

0 

Tegevusajaloota ehk alustav ettevõte: 

Projektis kirjeldatud ettevõtja tegevuskavas toodud eesmärgid ei vasta programmi 

eesmärkidele ning projekti elluviimise tulemusel ei looda eeldusi uute täiendavate 

töökohtade palgafondiga vähemalt 33 600 eurot aastas loomiseks. Tegevuskava 

eesmärkide saavutamine 2 aasta jooksul pärast projekti lõppu on ebareaalne. 

Tegutsev ettevõte: 

Projektis kirjeldatud ettevõtja tegevuskavas toodud eesmärgid ei vasta programmi 

eesmärkidele ning projekti elluviimise tulemusel ei looda eeldusi ettevõtja 

lisandväärtuse kasvuks töötaja kohta. Tegevuskava eesmärkide saavutamine 2 aasta 

jooksul pärast projekti lõppu on ebareaalne. 

 

1 Vahepealne hinnang 

2 

Tegevusajaloota ehk alustav ettevõte: 

Projektis kirjeldatud tegevuskavaga kavandatakse luua vähemalt kaks töökohta 

palgafondiga kokku vähemalt 33 600 eurot aastas. Ettevõtja tegevuskavas toodud 

eesmärgid vastavad programmi eesmärkidele ning tegevuskava täitmine 2 aasta jooksul 

pärast projekti lõppu on üldjoontes reaalne. 

Tegutsev ettevõte: 

Projekti abil kasvab kaks aastat pärast projekti lõppu ettevõtte lisandväärtus töötaja 

kohta 10%. Ettevõtja tegevuskavas toodud eesmärgid vastavad programmi 

eesmärkidele ning tegevuskava täitmine 2 aasta jooksul pärast projekti lõppu on 

üldjoontes reaalne. 

3 Vahepealne hinnang 

4 
Tegevusajaloota ehk alustav ettevõte: 

Projektis kirjeldatud tegevuskava elluviimise tulemusel luuakse 3 või enam töökohta 

                                                           
1 Ettevõtte lisandväärtus töötaja kohta = ettevõtte lisandväärtus (tööjõukulud+põhivara 

kulum+ärikasum) /töötajate arv. 
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palgafondiga, mis on suurem kui 33 600 eurot aastas. Tegevuskava eesmärgid on 

vastavuses programmi eesmärkidega ning tegevuskava eesmärkide saavutamine 2 aasta 

jooksul pärast projekti lõppu on reaalne. 

Tegutsev ettevõte: 

Projekti abil kasvab kaks aastat pärast projekti lõppu ettevõtte lisandväärtus töötaja 

kohta 12% või enam. Tegevuskava eesmärgid on vastavuses programmi eesmärkidega 

ning tegevuskava eesmärkide saavutamine 2 aasta jooksul pärast projekti lõppu on 

reaalne. 

Kriteerium 2. Projekti ergutav mõju ettevõtte majandustulemustele. Osakaal taotluse 

maksimaalsest koondhindest 20% 

Hindamisel arvestatakse järgmiseid aspekte:  

 Milline on projekti mõju ettevõtja majandustegevusele? 

 Kas toetuseta teostaks ettevõtja sellisel kujul investeeringu ja viiks ellu kavandatud 

arendustegevused? 

 

Hinne Taseme kirjeldus 

0 

Projekti mõju ettevõtja majandustulemustele on vähene ning mõju avaldumine on 

kaheldav. Toetus ei oma ergutavat mõju taotluses kirjeldatud tegevuskava elluviimisele 

ja prognoositud tulemuste saavutamisele.  

 

1 Vahepealne hinnang 

2 

Projekt omab ettevõtja majandustulemustele keskpärast mõju, mille avaldumine on 

tõenäoline. Toetuseta lükkab ettevõtja kirjeldatud tegevuskava elluviimise edasi ja ei 

teosta  täiendavat investeeringut lähitulevikus. Toetus omab teatud mõju taotluses 

kirjeldatud tegevuskava elluviimisele.  

 

3 Vahepealne hinnang 

4 

Projekti elluviimine avaldab märkimisväärset mõju ettevõtja majandustulemustele ning 

investeering aitab oluliselt kaasa ettevõtlustegevuse kasvatamisele. Ettevõtja tõenäoliselt 

ei teostaks täiendavat investeeringut iseseisvalt või teostab projektis kavandatust osalises 

mahus. Taotluses kirjeldatud tegevuskava lõpuleviimine ja prognoositud tulemuste 

saavutamine kiireneb projektiga oluliselt.  

Kriteerium 3. Võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas 

arendustegevuses. Osakaal taotluse maksimaalsest koondhindest 10%. 
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Hindamisel arvestatakse järgmiseid aspekte: 

 Projekti põhjendatus – kas on olemas kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus? 

 Mil määral likvideeritakse projekti tulemusena kitsaskoht ettevõtja arendustegevuses, 

mis takistab ettevõtja tootmistegevuse arendamist? Kas on muid kitsaskohti, millest 

sõltub kavandatav tulemus? Kui on, siis kuidas ja millises ajalises perspektiivis neid 

lahendatakse? 

Hinne  Taseme kirjeldus  

0 Projektis ei ole määratletud selgelt elektrivõrguga liitumisega seotud kitsaskohta ega 

potentsiaalset arenguvõimalust.  

Projekt ei likvideeri kitsaskohta, mis takistab ettevõtja majandustegevuse arendamist või 

ei aita kaasa potentsiaalse arenguvõimaluse ärakasutamisele.  

Kavandatav tulemus sõltub ka muudest kitsaskohtadest, mille lahendamine ei ole 

tegevuskavas ette nähtud. 

1 Vahepealne hinnang 

 2 

Projektis on määratletud elektrivõrguga liitumisega seotud kitsaskoht või kasutamata 

arenguvõimalus. Projekti tulemusena likvideeritakse osaliselt kitsaskoht, mis on 

takistuseks  ettevõtja majandustegevuse arendamisele või hakatakse osaliselt kasutama 

seni kasutamata arenguvõimalusi.  

Tegevuskavas on nimetatud ka teisi olulisi kitsaskohti või kasutamata arenguvõimalusi, 

mis võivad mõjutada tulemuse saavutamist ning mille lahendamine/ärakasutamine ei ole 

terviklikult läbi mõeldud. 

3 Vahepealne hinnang 

4 

Projektis on selgelt määratletud elektrivõrguga liitumisega seotud kitsaskoht või 

kasutamata arenguvõimalus. Projekti tulemusena likvideeritakse oluline kitsaskoht, mis 

takistab ettevõtja majandustegevuse arendamist või hakatakse kasutama seni kasutamata 

arenguvõimalusi. Tulemusi mõjutavate muude kitsaskohtade lahendamine ning 

arenguvõimaluste kasutamine on terviklikult läbi mõeldud ja ellu viidav. 

Kriteerium 3.  Ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava realistlikkus 

ning jätkusuutlikkus. Osakaal taotluse maksimaalsest koondhindest 20%.  

Hindamisel arvestatakse järgmiseid aspekte:  

 Mil määral võimaldavad kavandatud tegevused saavutada planeeritud väljundid ja 

tulemused?  

 Kas ettevõtjal on olemas stabiilne turg oma toodete pakkumiseks? 

 Kas ettevõtja tegevuskava on läbi mõeldud (ettevõtjal on selge nägemus ja ambitsioon edasi 

areneda, tõusta väärtusahelas)?  

 Milline on taotleja võimekus projekt ellu viia? Kas vajalikud vahendid ettevõtja enda 
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investeeringuteks on olemas või on plaanitud realistlikud allikad nende hankimiseks (laen, 

toetus mujalt)?  

 Kuivõrd jätkusuutlikud on projekti raames kavandatavad tulemused (sealhulgas suurenenud 

lisandväärtuse või töökohtade jätkusuutlikkus, sh kas loodavad töökohad on pikaajaliselt 

vajalikud või lühiajalised)?  

 Kas ettevõtja tegevuskava võimaldab plaanitava tasemega palku maksta või lisandväärtust 

suurendada?  

 Kas taotluses toodud andmed võimaldavad tegevuskava realistlikkust ja jätkusuutlikkust 

hinnata?  

Hinne  Taseme kirjeldus  

0 Tegevuskavas sisalduvad tegevused ei ole piisavad, vajalikud või asjakohased projekti 

väljundite ja tulemuste saavutamiseks.  

Planeeritavad tegevused ei ole kooskõlas tegevuskavas püstitatud eesmärkidega. 

Tegevuskava ei ole jätkusuutlik ega realistlik ning puuduvad reaalsed konkurentsieelised 

ja väljund turgudele.  

Planeeritud tegevuskava ei moodusta ühtset tervikut ega aita ettevõtjal tõusta 

väärtusahelas.  

Taotleja finantsvõimekus ei ole piisav, et tagada projekti omafinantseerimine. Taotlejal 

puuduvad finantsvahendid või võimalused täiendavate finantsvahendite kaasamiseks 

tegevuskavas ettenähtud investeeringute teostamiseks ning projekti eesmärkide 

elluviimiseks ja tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.  

Ettevõtja tegevuskava ei võimalda plaanitava tasemega palku maksta või lisandväärtust 

suurendada.  

Taotluses toodud andmed ei võimalda tegevuskava realistlikkust ja jätkusuutlikkust 

hinnata.  

1 Vahepealne hinnang 

2 Tegevuskava sisaldab osaliselt vajalikke tegevusi.  

Projekti eesmärkide saavutamise tõenäosus ja tulemuste jätkusuutlikkus on keskpärane. 

Tegevuskavas on toodud välja konkurentsieelised, mis võimaldavad tõenäoliselt tõusta 

väärtusahelas ning suurendada väljundit pikaajalise perspektiiviga turgudele.  

Taotleja finantsvõimekus on keskpärane, et kindlustada taotluses toodud tegevuste 

omafinantseerimine ja projekti eesmärkide saavutamine ja tulemuste jätkusuutlikkuse 

tagamine. 

Taotlejal on  võimalik vajadusel kaasata täiendavaid finantsvahendeid tegevuskavas 

ettenähtud investeeringute teostamiseks.  

Ettevõtja tegevuskava võimaldab osaliselt plaanitava tasemega palku maksta või 

lisandväärtust suurendada.  

Taotluses toodud andmed võimaldavad tegevuskava realistlikkust ja jätkusuutlikkust 

hinnata vaid osaliselt. 

3 Vahepealne hinnang 
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4 Kõik tegevuskavas sisalduvad tegevused moodustavad ühtse terviku, on asjakohased, 

põhjendatud ja loogiliselt järjestatud, tagades seeläbi projekti eesmärkide saavutamise. 

Sealjuures on selgelt põhjendatud tehtavate tegevuste mõjusus ja seos eesmärkide ja 

tulemusnäitajate saavutamisega.  

Tegevuskavas toodud konkurentsieelised võimaldavad suure tõenäosusega tõusta 

väärtusahelas ning suurendada oluliselt väljundit pikaajalise perspektiiviga turgudele.  

Taotleja finantsvõimekus (omavahendid või laen, muude investeeringute puhul ka toetus 

muust allikast) on piisav, et kindlustada taotluses toodud tegevuste elluviimiseks vajalik 

omafinantseerimine, tegevuskavas ettenähtud muude investeeringute teostamine, projekti 

eesmärkide saavutamine ja tulemuste pikaajaline jätkusuutlikkus. 

Ettevõtja tegevuskava võimaldab plaanitava tasemega palku maksta või lisandväärtust 

suurendada.  

Taotluses toodud andmed võimaldavad tegevuskava realistlikkust ja jätkusuutlikkust 

hinnata. 

Kriteerium 5 (Täiendav eelistuskriteerium). Taotluste hindamisel antakse täiendavaid 

eelistuspunkte projektile, mille tulemusel saavutatakse või kasvatatakse ekspordivõimekust. 

 

Kui projekt vastab ühele eelistuskriteeriumi kirjelduses toodud asjaolule, siis lisatakse 

kriteeriumite 1-4 kaalutud keskmisele hindele lisaks 5% või 10% nende kriteeriumite 

koondhindest2 

Hinne  Taseme kirjeldus  

5% 
Projekt loob teatud eeldusi taotleja ekspordi müügitulu saavutamisele või kasvule.  

10% 
Projekt loob tugevaid eeldusi taotleja ekspordi müügitulu saavutamisele või kasvule.  

 

                                                           
2 Kui projekt on saanud kriteeriumite 1 – 4 hindamisel koondtulemuseks 4 (maksimum), siis täiendava 

eelistuskriteeriumi kohaldumisel ja hindamisel saab projekt kogutulemuseks kas 4,2 (5%) või 4,4 

(10% ). Seega lisanduvad eelistuskriteeriumi punktid kriteeriumite 1 – 4 koondhindele.  


